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Denna kallelse har anslagits på kommunens elektroniska anslagstavla på kommunens hemsida
www.saltvik.ax den 10.1.2020. Protokollet finns till påseende från den 17.1.2020 på kommunens
hemsida.
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§1

SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE

SKOLN 1 §/16.1.2020
Konstatera laglighet och beslutförhet
Sammanträdet konstaterades vara lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet
närvarande även beslutfört.
Protokolljusterare
Till protokolljusterare valdes Tom Jansson och Sue Holmström. Protokollet justeras direkt efter mötet.
Föredragningslistan
Föredragningslistan fastställdes oförändrad.
-------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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§2
DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
Skolbi 2 §/16.1.2020
Delgivningar
18.12 LR Beslut 132 S2 Bidrag stöd svenska-undervisning
18.12 LR Beslut 128 S2 Utfall bidrag 2019 svenska-undervisning
Dokumentationen ”Torp och backstugor i Berdtby bykärna”
Meddelande om ordnande av hemundervisning.
-En till kommunen nyinflyttad familj har per 20.12.2019 inkommit med meddelande om
hemundervisning (bilaga).
-Enligt Landskapet Ålands läroplan för grundskolan skall: ”Om en vårdnadshavare väljer
att barnet fullgör läroplikten hemma eller i en annan skola än grundskolan ska vårdnadshavaren före läsårets början skriftligen underrätta skolnämnden i den kommun där
den läropliktige är bosatt. Meddelandet ska lämnas för ett eller flera läsår åt gången.”
-Familjen är bosatt inom Ödkarby skolas distrikt och prövningen av framsteg kommer att
handhas av lärare från den skolan.
Tjänstemannabeslut
63/20.11
64/21.11
65/20.12
66/20.12

Anställning av köksbiträde i sysselsättningsstöd
Anställning av vik. barnskötare Skogsgläntan daghem
Delgivning utseende av lokalvårdare tillsvidare Rangsby skola
Anställning av lokalvårdare tillsvidare Rangsby skola

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

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/334/2019
§3

ANHÅLLAN OM KOMMUNALA MEDEL FÖR PARKVERKSAMHET 2020

SKOLBI 3 §/16.1.2019
Folkhälsan i Saltvik anhåller om 15 500 euro för parkverksamheten i Haraldsby under år
2020. Större delen av deras budget utgörs av löner till personal. De har även ansökt om
PAF-medel. I anhållan framgår bland annat att barngruppens storlek varierar stort från
termin till termin.
Skol- och bildningsnämnden har i budget 2020 en summa om 15 000 euro att fördela till
verksamhetsbidrag för parkverksamhet. Folkhälsans parkverksamhet är uppskattad och
den är ett bra komplement till den barnomsorg som kommunen anordnar.
Bilagor som bifogas sammanträdeskallelsen:
-Folkhälsan i Saltviks anhållan om verksamhetsbidrag med tillhörande bilagor.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden besluter att utbetala verksamhetsbidrag om 15 000 euro till
Folkhälsan i Saltvik. Utbetalningen sker i två lika stora rater om 7 500 euro vardera i februari respektive juni månad.
Skol- och bildningsnämndens beslut:
Enligt förslag.
---------------

Protokolljustering:
__________________________________________________
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SK/12/2020
§4

DAGHEMMENS ÖPPETHÅLLNING SOMMAREN 2020

SKOLBI 4 §/16.1.2020
Sommaren 2019
Senaste sommar hade daghemmen stängt enligt följande:
24.6 – 28.7 Skogsgläntan daghem
15.7 – 28.7 Prästkragen daghem
Under perioden 24.6 - 14.7 är Prästkragen daghem öppet för samtliga barn i kommunen.
Planering inför sommaren 2020
För att personalen skall kunna börja planera daghemsverksamheten under sommaren
och för att bildningschefen skall kunna behandla semesteransökningar behöver kommunen ha en plan för öppettiderna under sommaren 2020.
Vårdnadshavarna med barn inskrivna i kommunens daghem har rätt till barnomsorg
även under sommaren men utifrån tidigare erfarenheter kan vi se att behovet under
sommaren är väsentligt mycket mindre än under övriga tider på året.
Vid Prästkragen daghem genomförs under året en tillbyggnad vilket betyder att daghemmet kommer att vara en byggarbetsplats ca 8 månader av året, inbegripet sommarmånaderna. Det finns därför skäl till att under sommarmånaderna i den mån det är möjligt
förlägga daghemsverksamheten till Skogsgläntan daghem.
Bildningschefens förslag:
Skol- och bildningsnämnden beslutar att daghemmen under sommaren 2020 har stängt
enligt följande:
22.6 – 26.7 Prästkragen daghem
13.7 – 26.7 Skogsgläntan daghem
Under perioden 22.6 - 10.7 är Skogsgläntan daghem öppet för samtliga barn i kommunen.
Under perioden 13.7 - 26.7 är bägge daghem stängda, men om någon familj är i behov
av barnomsorg under den perioden ordnas det i Skogsgläntan daghem.
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:
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 1-4
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: 1-4
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:
__________________________________________________

