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§ 48

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SKOLN 48 §/2.10.2019
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Jan Salmén och Josefin Lindholm. Protokollet justeras direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§ 49
DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
Skolbi 49 §/2.10.2019
Delgivningar
-Uppföljning hemundervisning
Tjänstemannabeslut 2019
§
Datum
Beslutets innehåll
60
9.8
Partiell tjänstledighet assistent Ödkarby skola
61
5.9
Intern överföring kostnader i samband med kurs
62
12.9
Ändring av arbetstid barnskötare Prästkragen daghem
Delgivningar 2019
Datum
Från
9.9
LR

Dnr/protokoll Innehåll
Beslut 183 U2

Beskrivning
Implementeringsplan

Skol- och bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden antecknar delgivningarna till kännedom.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/300/2019
§ 50

TAXOR OCH AVGIFTER 2020, SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

SKOLBI 50 §/2.10.2019
Avgifterna för idrottsplaner och skolutrymmen i kommunen föreslås vara oförändrade.
Taxornas avgifter justerades senast 2015.
Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-Avgifter för idrottsanläggningar
-Avgifter för skolutrymmen
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att Skol- och bildningsnämndens taxor och avgifter för 2020 fastställs enligt bilagda dokument.
Bilagorna bifogas protokollet.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att Skol- och bildningsnämndens taxor och avgifter för 2020 fastställs enligt bilagda dokument (Avgifter för idrottsanläggningar och Avgifter för skolutrymmen).
I bilagan Avgifter för skolutrymmen görs följande ändring jämfört med år 2019-upplagan:
Punkt 5 delegeras till bildningschefen i stället för Skol- och bildningsnämnden.
I bilagan Avgifter för idrottsanläggningar höjs timavgifterna för måndag – fredag med 2
euro och lördag – söndag med 1 euro. Avgiften för hel plan höjs från 80 euro till 90 euro
och halv plan från 50 euro till 55 euro.
Jan Salmén föreslog avgiftshöjning om 2 (må-fre) respektive 1 euro (lö-sö) samt halv
plan höjs med 5 euro och hel plan med 10 euro. Förslaget understöddes av René
Hampf. En omröstning genomfördes där Helena Flöjt-Josefsson röstade för liggande förslag (JA) och Josefin Lindholm, René Hampf, Sue Holmström, Tommy Sjöblom och Jan
Salmén röstade för höjning (NEJ). Avgiften för måndag – fredag höjdes således med 2
euro och avgiften lördag – söndag med 1 euro samt hel plan höjdes från 80 euro till 90
euro och halv plan från 50 euro till 55 euro.
Samtliga höjningar är inklusive moms. Bilagorna, med ovan nämnda ändringar införda,
bifogas protokollet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/300/2019
§ 51

BARNOMSORGSAVGIFTER FR.O.M. 1.1.2020

SKOLBI 51 §/2.10.2019
Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-Förslag till barnomsorgsavgifter från 1.1.2020
-Sammanfattning vårdtider etc. barnomsorg och eftis
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att barnomsorgsavgifterna
från och med 1.1.2020 i Saltviks kommun godkänns enligt bilaga. Ändringar jämfört med
2019-upplagan är avsnittet om sommareftis (nytt) samt att 80%-plats utökas från 32 timmar till 35 timmar.
Bilagan barnomsorgsavgifter 1.1.2020 bifogas protokollet.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att barnomsorgsavgifterna
från och med 1.1.2020 i Saltviks kommun godkänns enligt bilaga.
Skol- och bildningsnämnden beslöt enhälligt om att en utjämningsperiod om 2 veckor erbjuds för halvtidsplats för de vårdnadshavare som har behov av det. Skrivningen ”Utjämningsperiod om 2 veckor erbjuds i de fall där behov finns” infördes i bilagan.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/243/2019
§ 52

BUDGET 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022/SKOL- OCH BILDNINGSNÄMNDEN

SKOLBI 52 §/2.10.2019
I budgetdirektiven för år 2020 framgår att Skol- och bildningsnämnden beviljas en intäktsram om 228 290 euro samt en kostnadsram om 3 174 298 euro. Ramarna i budget
2019 är 228 290 euro och 3 326 560 euro.
Skol- och bildningsnämndens kostnadsram för 2020 omfattar en besparing om 4% jämfört med budget 2019 samt 20 000 i sänkta anslag för hemvårdsstödsutbetalningar. 4%
motsvarar 152 262 euro.
Bildningschefen kan i detta skede inte presentera ett budgetförslag (exkl. NÅHD-kostnaderna) som ligger inom ram. Det liggande förslaget innefattar dock besparingar på
115 430 euro. Det finns faktorer, så som ökade personalkostnader, som försvårat arbetet med att uppnå budgetdirektiven.
Saltviks kommuns andel av de totala kostnaderna år 2020 för NÅHD:s verksamhet uppgår, enligt Förbundsstyrelens beslut 25.9 § 41, till 1 098 514,37 euro. Budget 2019 är
1 175 802 euro. Om Förbundsfullmäktige godkänner liggande budgetförslag innebär det
att Saltviks kostnader för NÅHD:s verksamhet minskar med 77 287,63 euro till 2020.
Saltviks kostnadsram för NÅHD:s verksamhet 2020 är 1 080 770 euro.
Den totala kostnadsminskningen för Skol- och bildningsnämndens verksamhetsområden
(inklusive NÅHD) uppgår till 192 717,63 euro vid jämförelse av budget 2019 (4 502 362
euro) i förhållande till liggande budgetförslag för 2020 (4 309 644,37).
Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
Budgetdirektiv
Budgetförslag 2020
Investeringsplan
Ledningsgruppens protokoll från budgetbehandlingen
NÅHD:s Budget 2020 (ej färdigbehandlad)
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att budget 2020 och investeringsplan för Skol- och bildningsnämnden godkänns enligt bilaga.
I och med att skol- och bildningsnämndens budgetförslag ligger ca 36 800 euro över
kostnadsram anhålls samtidigt om en utökning av ramen med motsvarande summa.
Budgetförslag och investeringsplan bifogas protokollet.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Skol- och bildningsnämnden föreslår enigt inför kommunstyrelsen:
-att antalet klasser i skolorna från höstterminen 2020 minskar från nuvarande 10 (5 i
Rangsby och 5 i Ödkarby) till 9. Förslaget medför besparing om ca 20 000 (lärarlön för 5
månader) år 2020.

Protokolljustering:
__________________________________________________
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-att kostnaderna för verksamhetsbidragen (ej specificerat) minskas med ytterligare
5 000 euro från nuvarande besparing om 46 000 till 51 000 euro.
Ovan nämnda ändringar förs in i budgettexten som noteringar i marginalerna. Denna bilaga, samt investeringsplanen, bifogas protokollet.
Ovan nämnda besparingar innebär att:
Skol- och bildningsnämnden inför kommunstyrelsen föreslår en ökad intäktsram på
232.950 euro och anhåller om utökad kostnadsram på ca 10 000 euro, vilket skulle innebära en kostnadsram om ca 3.186.000 euro
Gällande NÅHD:s budgetförslag ger Skol- och bildningsnämnden följande uppmaning till
kommunstyrelsen:
-att NÅHD skall presentera en totalbudget där kostnaderna för 2020 är 4% lägre än budget 2019.
-att kostnaderna för specialbarnträdgårdslärartjänsterna ifrågasätts. I nuläget betalar
Saltvik ca 30 000 euro per år för tjänsten och för detta erhålls i bästa fall 8 timmar verksamhetsförlagd arbetstid per vecka.
Bilaga Budget NÅHD 2020 bifogas protokollet.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/368/2019
§ 53

SKOLORNAS ARBETSPLANER LÄSÅRET 2019-2020

SKOLBI 53 §/2.10.2019
Enligt 20§ i Grundskolelag (1995:18) för landskapet Åland skall skolornas arbetsplaner
årligen godkännas av skolnämnden och tillställas landskapsregeringen för kännedom.
Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-Ödkarby skolas arbetsplan 2019-2020 med tillhörande bilagor
-Rangsby skolas arbetsplan 2019-2020 med tillhörande bilagor
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden godkänner skolornas arbetsplaner 2019-2020. Planerna
delges Utbildningsbyrån på Ålands landskapsregering.
Skolornas arbetsplaner med tillhörande bilagor bifogas protokollet.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt försalg.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/270/2019
§ 54

DAGHEMMENS ARBETSPLAN FÖR VERKSAMHETSÅRET 2019 - 2020

SKOLBI 54 §/2.10.2019
Enligt 15§ i Barnomsorgslag för landskapet Åland (2011/86) skall arbetsplanen godkännas av det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen.
Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-Daghemmens arbetsplan verksamhetsåret 2019-2020
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden godkänner daghemmens arbetsplan för verksamhetsåret
2019-2020.
Arbetsplanen bifogas protokollet.
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: 50-52
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 48-49, 53-54
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: 48-49, 53-54
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:
__________________________________________________

