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JUSTERAD ÄRENDELISTA

§46

Laglighet och beslutförhet

§47

Val av protokolljusterare

§48

Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan.

§49

Utvärdering läsåret 2016/2017

§50

Arbetsplan läsåret 2017/2018

§51

Uppföljning arbetstid för föreståndaren i grundskolan

§52

Hiss till Brändö grundskola

§53

Uppföljning idéer inför budgeten 2018

§54

Ärenden till kännedom

§55

Budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020

§56

Hallavgift

§57

Höstens stipendier

§58

Tilläggsbudget II
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§ 46 – LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRDHET
Skolnämnden 10.10.2017

Ordförande läser upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall vara antecknat sammanträdesplats
och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas. De närvarande antecknas i närvarolistan. Enligt
23 § i kommunallagen är nämnden beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
Det kallades till möte 6/2017, som skulle ha hållits 2.10.2017, men mötet inhiberades pga
trafikstörningar. Ärenden från detta möte är med på ärendelistan för dagens möte.
FÖRSLAG:
Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
BESLUT: enligt förslag.

§ 47 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Skolnämnden 10.10.2017

Två ledamöter utses att justera sammanträdets protokoll.
BESLUT: Pia Lindberg-Lumme och Jonny Karlström valdes till protokolljusterare.

§ 48 – GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Skolnämnden 10.10.2017
FÖRSLAG: Ett extra ärenden: §58 – TILLÄGGSBUDGET II
BESLUT: enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BRÄNDÖ KOMMUN

SKOLNÄMNDEN

10.10.2017

möte 6/2017
4(15)

_______________________________________________________________________________________

§ 49 – UTVÄRDERING LÄSÅRET 2016/2017
Skolnämnden 10.10.2017
Till skolnämndens uppgift hör uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet. Vid slutet av
läsåret 2016-2017 hölls ett utvärderingsmöte, där lärarkollegiet och representanter från elevrådet var
närvarande. Skoldirektören hade förhinder. Som bilaga finns en utvärdering av läsåret skriven av
föreståndare Strandvall. Föreståndaren presenterar utvärderingen på mötet.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden godkänner utvärderingen av läsåret 2016-2017.
Beslut: enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BRÄNDÖ KOMMUN

SKOLNÄMNDEN

10.10.2017

möte 6/2017
5(15)

_______________________________________________________________________________________

§50 – ARBETSPLAN 2017/2018
Skolnämnden 10.10.2017
Se bifogat förslag till arbetsplan. Föreståndaren presenterar förslaget.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden godkänner arbetsplanen för grundskolan för 2016/2017 enligt bifogat förslag.
Beslut: enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BRÄNDÖ KOMMUN

SKOLNÄMNDEN

10.10.2017

möte 6/2017
6(15)

_______________________________________________________________________________________

§ 51 – UPPFÖLJNING ARBETSTID FÖR FÖRESTÅNDAREN I GRUNDSKOLAN
Skolnämnden 10.10.2017
I enlighet med Skn §54/2016 har skoldirektören utvärderat föreståndarens arbetsbelastning.
Utvärderingen finns som bilaga till protokollet.
Föreståndaren hörs i ärendet.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden rekommenderar att undervisningsskyldigheten för föreståndaren sänks till 12
veckotimmar.
Den enligt utvärderingen redan erlagda arbetstiden tas ut som ledig tid. Skoldirektören, föreståndaren
och kommundirektören kommer överens om verkställandet.
Ärendet till kommunstyrelsen.
Beslut: enligt förslag.
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§ 52 – HISS TILL BRÄNDÖ GRUNDSKOLA
Skolnämnden 10.10.2017
Skolan måste göras tillgängligt för personer med funktionsnedsättning. Ett första behov är att hitta en
lösning för att komma upp från åk 1-2 klassrum till matsalen och tillgängliggöra toaletten vid åk 1-2
klassrum. I förlängningen behöver även resten av byggnaden tillgängliggöras.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden anhåller om att byggnadstekniska nämnden åtgärdar steg 1 senast till hösten 2020.
Ärendet till byggnadstekniska nämnden.
Beslut: enligt förslag.
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§ 53 – UPPFÖLJNING IDÉER INFÖR BUDGETEN 2018
Skolnämnden 10.10.2017
I Skn §43/2017 diskuterades idéer för budgeten och skoldirektören fick i uppdrag att utreda förslagen.
Nedan skolnämndens förslag och utredningen:
a) Grundskolan
- att ge möjlighet till sådana aktiviteter, som är annars svårt att genomföra pga läge eller brist på elever
(t.ex. gemensamma idrottsdagar med skärgårdsskolor)
- extra resurser för resor så att det kan ske mera utbyten
- öka anslag för resor
- anskaffningar till skolan: stationär dator till lärarrummet, eltrummor, projektor
b) Eftermiddagsverksamheten
- här har det kommit ett nytt förslag: torkskåp; en sådan modell som kondenserar och kan
placeras fritt; placeringen vid åk 1-2; kostnader 2500e
c) Idrotts- och ungdomsverksamhet
- stöda företagsamheten, samarbete med Ung Företagsamhet, ha en extra person som kan engagera sig
- anslag timarvoden ökas med 1000e till 2500e. 2016 gick 750e i timlöner, vilket innebär att
1500e kunde användas för att stöda företagsamhet. 1500e motsvarar 115h.
- mera resurser för resor och inkvartering
- öka samarbete med Skunk
d) Brändöhallen
- alternativa lösningar för dörrlås
Dessutom träffar skoldirektören elevrådet den 5.10 för att diskutera förslagen.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Ovan nämnda förslag skall beaktas i budgeten 2018.
Beslut: tecknas till kännedom.
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§54 – ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
- Finlandssvensk utbildningskonferens på Hanaholmen: skoldirektören och föreståndaren deltog
tillsammans med förskoleverksamheten
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§ 55 – BUDGET 2018 OCH EKONOMIPLAN 2018-2020
Skolnämnden 10.10.2017
Se bifogade förslag för budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020.
Skolnämnden har under året diskuterat idéer inför det nya budgetåret och av dessa är följande beaktade
i den förslagna budgeten:
- inom grundskolan har anslagen för resor höjts för att ge bättre möjlighet till samarbete mellan de
olika skärgårdsskolor
- inom ungdoms- och idrottsverksamheten har inom ramen för ökat företagsamhet anslagen för
timlöner höjts; också medlen för resorna är högre
Kostnaderna för köpta tjänster för grundskolan är högre pga. företagshälsovårdsundersökningen 2018
samt elever med skolgång på annan ort.
Dessutom har det skett en del ändringar gällande fördelning av kostnaderna. Den största ändringen
jämfört med tidigare år är att skoldirektörens lön inte delas längre på de olika resultatområdena utan
hela lön finns under skolnämndens kostnader. Det debiteras inte heller längre internhyra för
skoldirektörens arbetsrum i kansliet. Därutöver har uträkningen av den interna hyran ändrats.
Detta innebär att det kan vara svårt att jämföra budget 2018 med tidigare år.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden godkänner förslagen för budget 2018 och ekonomiplan 2018-2020.
Ärendet till kommunstyrelsen.
Beslut: enligt förslag.
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§ 56 – HALLAVGIFT
Skolnämnden 10.10.2017
I Kfge beslut § 58/2009 fastställdes avgifter för uthyrning av hallen. Avgifterna finns som bilaga.
Frågan är om indelningen i att hyra endast vissa delar av hallen, alltså 1/3 eller 2/3 del av hallen,
behövs fortfarande.
En annan sak är att Brändö föreningar har ett skilt pris, som de får sedan bidrag för. Brändö IK och
Folkhälsan betalar som inkomst till hallen hela hyran, men sedan betalar ungdomsverksamhet 80% av
hyran tillbaka till föreningarna som bidrag. På det viset ser det ut som hallen har högre inkomster. För
att minska interna transaktioner kunde man fastställa en förmånligare hyra för föreningar.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden behandlar förslag till nya avgifter våren 2018 så att de nya avgifterna kan gälla från
2019.
Beslut: enligt förslag.
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§57 – HÖSTENS STIPENDIER
Skolnämnden 10.10.2017
Under september kunde man söka hemortsstipendier och stipendier från jubileumsfonden.
Ansökningar till jubileumsfondens har skoldirektören och bibliotekarien gått genom och delat upp
vem som ansvarar för vilka ansökningar.
Som bilaga finns en sammanställning av sökanden till hemortsstipendier och jubileumsfonden.
Ledamot Karlström anmälde jäv och avlägsnade sig. Jäv för ordförande Thörnroos diskuterades, men
iom. att kraven för att få hemortsstipendium är så strikt reglerade, kan Thörnroos ej påverka resultatets
gång.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden beviljar bidragen enligt bilaga.
Beslut: enligt förslag.
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§ 58 – TILLÄGGSBUDGET II
Skolnämnden 10.10.2017
Som resultat av SkolN §42/2017 ökar kostnaderna för tjänster köpta av kommuner med 11106€.
Dessa kostnader är inte budgeterade.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden begär tilläggsanslag om 11106€ för kundtjänster köpta av kommuner.
Ärendet förs till kommunstyrelsen.
Beslut: enligt förslag.
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄR
BESVÄRSFÖRBUD
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 i
Landskapet Ålands kommunallag rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.
Paragrafer 46-56, 58

RÄTTELSEYRKANDE
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut av skolnämnden kan enligt § 110 i Landskapet Ålands
kommunallag begära rättelse av beslutet genom ett rättelseyrkande som ska inlämnas skriftligt till
skolnämnden (se adress nedan). Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen
protokollet framlagts till offentligt påseende.
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör inlämnas till posten i så god tid att de hinner fram innan tidsgränsens utgång.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller
annan person som befullmäktigats härtill. Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i
original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
Paragrafer 57

KOMMUNALBESVÄR
I nedan nämnda beslut i vilka nämnden behandlat rättelseyrkanden kan ändring sökas skriftligt genom
besvär. Endast den som framställt rättelseyrkandet eller den som påverkats av ett ändrat beslut med
anledning av ett rättelseyrkande kan söka kommunalbesvär. Besvär ska inlämnas senast 30 dagar efter
delfåendet till Ålands förvaltningsdomstol (adress nedan).
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
Besvärsskriften skall innehålla
1. det beslut i vilket ändring söks i original eller styrkt kopia
2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
3. de grunder på vilka ändring yrkas
4. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat
5. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden
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Den ska undertecknas av sökanden eller dess ombud samt ange dennes namn, hemkommun samt
postadress
Paragrafer
FÖRVALTNINGSBESVÄR
Förvaltningsbesvär kan sökas av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet gäller. Förvaltningsbesvär kan endast sökas på laglighets- eller ändamålsenlighetsgrunder. Förvaltningsbesvär anlitas då
en myndighets beslut grundar sig på speciallagstiftning. Denna typ av besvär skall ställas till Ålands
förvaltningsdomstol (adress nedan) senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet och skall innehålla:
1. ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
2. vilket beslut som överklagas och original eller styrkt kopia av det
3. vilka ändringar som yrkas i beslutet
4. motiveringarna till att beslutet bör ändras
Den ska undertecknas av sökanden eller dess ombud samt ange dennes namn, hemkommun samt
postadress
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en rättegångsavgift om 250
€ (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av social- och sjukvårdsärenden förblir
avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Paragrafer -

ADRESSER

Brändö kommun
Skolnämnden
22940 ÅVA

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
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