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Tid Måndagen den 25.5.2015 kl.16.15 

Plats Kommungården i Finström 

 
Ärenden: 

Innehåll 
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§ 21 Meddelande om uppsägning 4 
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§ 23 Meddelande om uppsägning 6 
§ 24 Val av elevassistent 7 
§ 25 Val av elevassistent 8 
§ 26 Anhållan om retroaktiv korrigering av lön 9 
§ 27 Anhållan om skoluppskov (Konfidentiellt ärende) 10 
§ 28 Skolskjutsar läsåret 2015-2016 - Antagande av anbud 11 
§ 29 Delgivningar 12 
§ 30 Avtal gällande kommunal ersättning för elever i Waldorfskolan på Åland 13 

 

  
 

 

   

 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Godby den 20 maj 2015. 
 
Protokollet är framlagt till påseende i förbundskansliet i Godby den 1 juni 2015. 
 

Intygar Mathias Eriksson, skoldirektör  

 
 
 
 

 



  

 

 

 
 
FINSTRÖMS KOMMUN 

 
 SKOLNÄMNDEN 

 
            
PROTOKOLL 
 
25.5.2015 
 

 
Nr 
 
3 
 

Tid Måndagen den 25.5.2015 kl. 16.15-17.15 

Plats Kommungården i Finström 

Närvarande Ledamöter: 
 

  Kristian Granberg ordf. 
  Catrin Schönberg viceordf. 
  Pernilla Brunström 
  Miina Fagerlund 
  Kristoffer Gottberg 
  Robert Laaksonen 
  Lena Marcus 

 

Ersättare: 
 

  Kennet Berndtsson 
  Jana Ekebom 
  Jill Fredriksson 
  Åke Mattsson 
  Björn Donobauer 
  Karl-Johan Wallin 
  Jenny Björklund 

 

Övriga närvarande  
 Roger Höglund, kommunstyrelsens ordf. 
 Lene-Maj Johansson, kommunstyrelsens representant 
 Cecilia Johansson, föreståndare Källbo skola 
 Ida Eklund, vik. kommundirektör  
 Mathias Eriksson, skoldirektör 

 

Ärenden §§ 18-30 

Underskrifter Godby den 25.5.2015  

   

 Catrin Schönberg 
Ordförande  

Mathias Eriksson 
Sekreterare       

Protokolljustering   

 Robert Laaksonen 
Protokolljusterare 

Kristoffer Gottberg 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby den 20 maj 2015   

Protokollet är framlagt till på-
seende  

Godby den 1 juni 2015  

   

Intygar Mathias Eriksson  
skoldirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

   

Underskrift Marica Sundholm  
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Signaturer                    Protokolljusterare                 Protokolljusterare               Utdragets riktighet bestyrkes 
 
 
                                    Robert Laaksonen                Kristoffer Gottberg Marica Sundholm         

§ 18 Mötets laglighet och beslutförhet 
SN § 18 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 53 håller varje organ sina sam- 
25.5.2015 manträden vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Enligt § 54 i för-

valtningsstadgan, skall i kallelsen anges tidpunkt och plats för sammanträdet, 
samt vilka ärenden som skall behandlas. Kallelsen distribueras på det sätt som 
organet beslutar till ledamöter, ersättare och övriga personer som har närvarorätt 
eller närvaroplikt. Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är en 
nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är 
närvarande (i skolnämndens fall 4 medlemmar).  

 
På förbundskansliets anslagstavla har onsdagen den 20.5.2015 kungjorts att skol-
nämnden sammanträder måndagen den 25.5.2015 på kommungården kl.16.15 
och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende måndagen den 
1.6.2015.  

 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i skolnämn-
den samt åt kommunstyrelsens ordförande och representant onsdagen den 
20.5.2015. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i skolnämnden.  

 
Beslut: Ordförande konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och till anta-
let ledamöter beslutfört. 
------------- 

 
§ 19 Val av två protokolljusterare 
SN § 19 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 65 skall protokollet justeras av 
25.5.2015 två för varje gång särskilt utsedda ledamöter. Protokollet justeras på det sätt som 

organet beslutar. Protokolljusteringen kan ske enligt turordning. Sker protokoll-
justeringen i turordning är Robert Laaksonen och Kristoffer Gottberg i tur att ju-
stera. 

 
Beslut: Till protokolljusterare valdes Robert Laaksonen och Kristoffer Gottberg. 
------------- 

 
§ 20 Godkännande av föredragningslistan 
SN § 20  
25.5.2015 Beslut: Föredragningslistan kompletterades med § 30 Avtal gällande kommunal 

ersättning för elever i Waldorfskolan på Åland.   

 ------------- 
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                                    Robert Laaksonen                Kristoffer Gottberg                       Marica Sundholm                                  

§ 21 Meddelande om uppsägning 
SN § 21  
25.5.2015 Sofi Ekholm är anställd tillsvidare som klasslärare vid Källbo skola. Sofi har den 

24.3.2015 meddelat att hon säger upp sin tjänst fr.o.m. 01.08.2015. För tillfället är Sofi 
tjänstledig under tiden 01.08.2014-31.07.2015 för att vikariera som speciallärare vid 
Källbo skola. Sofi valdes den 9.3.2015, § 17 till den tillsvidare tjänsten som speciallärare 
vid Källbo skola. 

 
 SD:s förslag: Skolnämnden tecknar Sofi Ekholms meddelande om uppsägning till kän-

nedom och konstaterar att eftersom det finns ett fortsatt behov av tjänsten så har den 
lediganslagits med en sista ansökningsdag den 23.4.2015. 

 
 Beslut: Enligt förslag.   
 ____________________ 
 Bilaga nr 1/3/25.5.2015  Meddelande om uppsägning 
 ____________________ 
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                                    Robert Laaksonen                Kristoffer Gottberg                       Marica Sundholm                                  

§ 22 Val av klasslärare 
SN § 22  
25.5.2015 En tillsvidare tjänst som klasslärare vid Källbo skola fr.o.m. 01.08.2015 har varit ledig-

anslagen att sökas senast den 23.4.2015 kl. 12.00. Inom utsatt tid har tjänsten sökts av 
11 personer. Av dem är 10 behöriga. Ledningsgruppen vid Källbo skola har tagit fram 
en medarbetarprofil för tjänsten. Den som passar bäst in på medarbetarprofilen är Jo-
hanna Strömberg. Ledningsgruppen föreslår att Johanna väljs till tjänsten. Johanna är 
behörig klasslärare och har sedan höstterminen 2014 arbetat som klasslärare vid Källbo 
skola.  

 
 
SD:s förslag: Skolnämnden väljer Johanna Strömberg till den lediganslagna tjänsten 
som klasslärare vid Källbo skola tillsvidare fr.o.m. 01.08.2015.  

 
   

Beslut: Enligt förslag.   
  ____________________ 
  Bilaga nr 2/3/25.5.2015  Sammanställning av sökande 
  ____________________ 
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                                    Robert Laaksonen                Kristoffer Gottberg                       Marica Sundholm                                  

§ 23 Meddelande om uppsägning 
SN § 23 
25.5.2015 Ann-Louise Törnqvist är anställd tillsvidare som elevassistent vid Källbo skola. Ann-

Louise har den 4.5.2015 meddelat att hon säger upp sitt arbetsavtal som elevassistent 
vid Källbo skola fr.o.m. 1.8.2015. Ann-Louise har varit anställd som elevassistent sedan 
7.8.2007. Uppsägningstiden är enligt arbetsavtalslagen en månad för personal som har 
varit anställd längre än fem år. 

 
SD:s förslag: Skolnämnden tecknar Ann-Louise Törnqvists meddelande om uppsägning 
till kännedom och konstaterar att eftersom det finns ett fortsatt behov av elevassistent vid 
Källbo skola så kommer arbetsavtalet att lediganslås tillsvidare fr.o.m. 1.8.2015. 

 
 
  
 Beslut: Enligt förslag. 
 ______________ 
 Bilaga nr 3/3/25.5.2015  Meddelande om uppsägning  
 ____________ 
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                                    Robert Laaksonen                Kristoffer Gottberg                       Marica Sundholm                                  

§ 24 Val av elevassistent 
SN § 24   
25.5.2015 Ett arbetsavtal som elevassistent 21 timmar/vecka har varit lediganslaget att sökas 

senast torsdagen den 23.4.2015 kl. 12.00. Inom utsatt tid har arbetsavtalet sökts av 12 
personer. Ledningsgruppen har gjort upp en medarbetarprofil för arbetsavtalet. Den 
som motsvarar profilen bäst är Sari Vesa-Sandell.  

 
SD:s förslag: Skolnämnden väljer Sari Vesa-Sandell till arbetsavtalet som elevassi-
stent 21 timmar/vecka vid Källbo skola. Den som blir vald skall lämna straffregisterut-
drag och läkarintyg inom 30 dagar från delfåendet av beslutet. Om nämnda handlingar 
inte kan visas upp förfaller arbetsavtalet dagen efter den utsatta tiden. 

     
 Beslut: Enligt förslag. 
 ____________________ 

Bilaga nr 4/3/25.5.2015  Sammanställning av sökande 
____________________ 

 
 
  
  



FINSTRÖMS KOMMUN                              SKOLNÄMNDEN                         PROTOKOLL    NR 3/25.5.2015 
 

8 

 

 

Signaturer                    Protokolljusterare                 Protokolljusterare               Utdragets riktighet bestyrkes 
 
 
                                    Robert Laaksonen                Kristoffer Gottberg                       Marica Sundholm                                  

§ 25 Val av elevassistent 
SN § 25   
25.5.2015 Ett arbetsavtal som elevassistent 21 timmar/vecka har varit lediganslaget att sökas 

senast fredagen den 22.5.2015 kl. 12.00. Inom utsatt tid har arbetsavtalet sökts av 16 
personer. Ledningsgruppen har gjort upp en medarbetarprofil för arbetsavtalet. Den 
som motsvarar profilen bäst är Johanna Åberg.  

 
SD:s förslag: Skolnämnden väljer Johanna Åberg till arbetsavtalet som elevassistent 
21 timmar/vecka vid Källbo skola. I arbetsavtalet ingår en prövotid på fyra månader. 
Den som blir vald skall lämna straffregisterutdrag och läkarintyg inom 30 dagar från del-
fåendet av beslutet. Om nämnda handlingar inte kan visas upp förfaller arbetsavtalet 
dagen efter den utsatta tiden. 

     
 Beslut: Enligt förslag. 
 ____________________ 

Bilaga nr 5/3/25.5.2015  Sammanställning av sökande 
____________________ 
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                                    Robert Laaksonen                Kristoffer Gottberg                       Marica Sundholm                                  

§ 26 Anhållan om retroaktiv korrigering av lön 
SN § 26  
25.5.2015  Ida Fyrqvist har den 21.4.2015 inkommit med en anhållan om retroaktiv utbetal-

ning av lön eftersom hon erhållit ett felaktigt examensbevis i samband med att hon 
avlagt sin examen. Ida fick den 07.02.2012 en examen från högskolan Konstfack 
som till sitt namn angav att det var frågan om en lägre högskoleexamen. Innehållet 
i examen motsvarade en högre högskoleexamen och uppgifterna om detta har i 
efterhand bekräftats från högskolans sida. Ålands LR har därför ändrat sitt beslut 
40 U1-27.03.2013 med bifogat beslut 90 U1-25.03.2015.  

 
 Ida har varit anställd som timlärare med klassläraruppgifter inom Finströms kom-

mun under tiden 01.08.2012-31.07.2013. Hennes lönepunkt enligt UKTA har varit 
4 03 07 057, vilket motsvarar lönesättningen för en person anställd som timlärare i 
lågstadium och som har lärarbehörighet för grundläggande utbild-
ning/gymnasieundervisning. Grundlönen för en person som arbetar som timlärare i 
lågstadium men som har en högre högskoleexamen och lärarbehörighet för grund-
läggande utbildning/gymnasieundervisning skall lönesättas enligt lönepunkt 4 03 
07 056 i UKTA. 
 
 
SD:s förslag: Skolnämnden i Finström beviljar Ida Fyrqvist en retroaktiv korrige-
ring av lönen så att mellanskillnaden mellan de lönepunkter som anges i bered-
ningen ovan betalas ut för tiden 27.03.2013-31.07.2013.  
 
Beslut: Enligt förslag. 
__________ 
Bilaga nr 6/3/25.5.2015 
__________ 
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§ 27 Anhållan om skoluppskov (Konfidentiellt ärende) 
SN § 27  
25.5.2015   
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                                    Robert Laaksonen                Kristoffer Gottberg                       Marica Sundholm                                  

§ 28 Skolskjutsar läsåret 2015-2016 - Antagande av anbud 
SN § 28   
25.5.2015 Skolskjutsarna läsåret 2015-2016 har varit utannonserade. Upphandlingen avslutades 

den 13.05.2015 kl. 12.00. Inom utsatt tid inkom anbud från Viking Line buss, Williams 
buss, Smedens taxi och Ämnäs taxi. Samtliga bolag uppfyller skallkraven i anbudshand-
lingarna.  

 
 
 SD:s förslag: Skolnämnden antar de anbud som finns i det färgade fältet i bilagan, an-

bud på skolskjutsar Finströms elever 2015-2016. Skolföreståndaren ansvarar för att avtal 
skrivs med anbudsgivarna efter att läsåret inletts.  

 
 Beslut: Enligt förslag. 
 ___________________ 
 Bilaga nr 8/3/25.5.2015 
 ___________________ 
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§ 29 Delgivningar 
SN § 29 
25.5.2015 Skolnämnden för kännedom meddelas följande: 
  
 

1) En budgetuppföljning efter första kvartalet visar att nyttjandegraden på extern nivå 

ligger på 22,8 % då högstadiet inte räknas in. Den enda sektor som för närvarande 

har använt mer än 25 % av de tilldelade budgetmedlen är fritidshemsverksamheten, 

men där är inte personalkostnaderna jämnt fördelade över hela året eftersom fritids-

hemmet har haft en högre bemanning under inledningen av året. 

 
 
 SD:s förslag: 
 Skolnämnden antecknar delgivningarna till kännedom, utan vidare åtgärder. 

 
 Beslut: Enligt förslag. 
 -------------------------------- 

Bilaga nr 9/3/25.5.2015 
__________________ 
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                                    Robert Laaksonen                Kristoffer Gottberg                       Marica Sundholm                                  

§ 30 Avtal gällande kommunal ersättning för elever i Waldorfskolan på Åland 
SBN § 30         
25.05.2015  Direktionen för Waldorf Åland r.f. har skickat ett förslag till avtal mellan de kommuner 

med elever i Waldorfskolan på Åland och Waldorf Åland r.f. Avtalsförslaget har tagits 
fram i samarbete med de ledande tjänstemännen i berörda kommuner. Vid ett möte på 
Waldorfskolan den 20.3 förklarade Waldorf Åland r.f. att man har svårt att få verksamhet-
en att gå ihop ur ett ekonomiskt perspektiv. Problemet var som man såg det att lagstift-
ningen beträffande kommunernas ersättningar till ersättande skolor baserar sig på land-
skapsandelarna och det innebär att kommunernas ersättning till Waldorf r.f. varierar kraf-
tigt.  

 
Förslaget till avtal innebär att alla kommuner i fortsättningen skulle betala samma ersätt-
ning/elev och läsår för en elev som är inskriven i årskurs 1-6. Ersättningen skulle vara 
78,50 % av det av landskapsregeringen fastställda beloppet vilket för 2015 innebär 
7644,68 euro. Kravet från kommunerna var att Waldorfskolan fullt ut skulle vara en ersät-
tande skola vilket innebär att inga övriga kostnader skulle faktureras kommunerna skilt. I 
samband med utskicket av avtalsförslaget betonar Waldorf Åland r.f. att avtalet inte om-
fattar kostnader för personliga assistenter eller överföring till specialklass.  
 
Landskapsandelens basbelopp för 6-15 åringar för 2015 är 9738,45 euro. Mariehamns 
stad som får 20 % av basbeloppet har valt att erlägga en summa motsvarande den del 
som de får i landskapsandel/elev 1947,69 euro + 3000 euro till per elev, d.v.s. totalt 
4947,69 euro. Jomala som nu får 30 % men tidigare fått 35 % av basbeloppet betalar 
den gamla landskapsandelen som är 3344,75 euro/elev + lika mycket till, d.v.s. 6689,50 
euro. Sund betalar 60 % av basbeloppet vilket innebär 5843,07 euro/elev för 2015. Fin-
ström får 40 % av basbeloppet vilket blir 3895,38 euro. Det innebär att Finström behöver 
skjuta till 3749,30 euro av egna skattemedel för att komma upp till den nivå som avtalet 
skulle innebära. Vid bokslutet 2014 var kostnaden för en lågstadieelev i Finström 9795 
euro/elev.  
 
Från höstterminen 2015 kommer Finström ev. att ha en elev i Waldorfskolan. Enligt 50 § i  
förvaltningsstadgan i Finström kan skolnämnden teckna avtal gällande löpande verk- 
samhet och med avtalstid för högst ett år. Eftersom avtalsförslaget gäller tillsvidare med  
en uppsägningstid om ett år bör ärendet föras vidare till kommunstyrelsen. Avtalet träder 
i kraft förutsatt att alla kommuner med elever i Waldorfskolan godkänt avtalet senast den  
30.6.2015. 

 
SD:s förslag: Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att Finströms kommun teck-
nar ett avtal med Waldorf Åland r.f. gällande kommunal ersättning för elever i Waldorf 
Åland r.f. enligt bifogat förslag till avtal. 

 
 Beslut: Enligt förslag. 

____________________ 
 Bilaga 10/3/25.05.2015  
 ____________________  
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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 be 
slutet. 
 
Paragrafer: 18-20, 29-30 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt  
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 21-28 
Enligt 15 § Förv. processL / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda be 
slut. 
 
Paragrafer och grunden för 
Besvärsförbudet: 
 

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, skyldig 
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.     
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
 
Skolnämnden i Finström 
Skolvägen 4 
22410 Godby 
 
Paragrafer: 21-28 
       

                 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. 

 
Rättelseyrkandes innehåll 
 
Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet  skall underteck- 
nas av den som framställt det. 
 

 
 

 


