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§ 29 Mötets laglighet och beslutförhet
SN § 29
Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 53 håller varje organ sina sam26.5.2014 manträden vid de tidpunkter och på de platser som de beslutar. Enligt § 54 i förvaltningsstadgan, 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 tisdagen den 20.5.2014 kungjorts att skolnämnden sammanträder måndagen den 26.5.2014 på kommungården kl.16.15
och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende måndagen den
2.6.2014.
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i skolnämnden samt åt kommunstyrelsens ordförande och representant onsdagen den
21.5.2014. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i skolnämnden.
Beslut: Ordförande konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och till antalet ledamöter beslutfört.
------------§ 30 Val av två protokolljusterare
SN § 30
Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 65 skall protokollet justeras av
26.5.2014 två för varje gång särskilt utsedda ledamöter. Protokollet justeras på det sätt som
organet beslutar. Protokolljusteringen kan ske enligt turordning. Sker protokolljusteringen i turordning är Robert Laaksonen och Lena Marcus i tur att justera.
Beslut: Till protokolljusterare valdes Robert Laaksonen och Catrin Schönberg.
------------§ 31 Godkännande av föredragningslistan
SN § 31
26.5.2014 Beslut: Föredragningslistan godkändes utan ändringar.
-------------

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Robert Laaksonen

Catrin Schönberg

Marianne Söderlund
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§ 32 Utvärdering av handlingsplan för att stärka ledningsfunktionen vid Källbo skola
SN § 32
26.5.2014 Skolnämnden har begärt att den handlingsplan för att stärka ledningsfunktionen vid Källbo skola som antogs av skolnämnden den 10.06.2013 skall utvärderas. Handlingsplanen
var uppbyggd kring två delar. Den ena delen innebar förslag på organisatoriska förändringar och den andra delen innebar handledning till personalen.
De organisatoriska förändringarna har upplevts som lyckade och de är nödvändiga för att
skolan skall ha ett fungerande ledarskap. Under innevarande läsår har personalen vid
Källbo skola erhållit arbetshandledning av Carola Lindholm-Gerlin. Carola har sammanfattat innehållet i arbetshandledningen och de resultat som uppnåtts i samband med
handledningen i en rapport. Intresse och behov finns hos personalen för fortsatt arbetshandledning även under inkommande läsår.
SD:s förslag: Skolnämnden tecknar utvärderingen till kännedom och noterar att budgetmedel behövs för arbetshandledning även under läsåret 2014-2015.

Beslut: Enligt förslag.
______________
Bilaga nr 1/4/26.5.2014
____________

Signaturer

Protokolljusterare

Robert Laaksonen

Protokolljusterare

Catrin Schönberg

Utdragets riktighet bestyrkes

Marianne Söderlund
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SKOLNÄMNDEN

PROTOKOLL

NR 4/26.5.2014
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§ 33 Val av vice föreståndare för Källbo skola
SN § 33
26.5.2014 Annika Karlsson har varit förordnad som vice föreståndare under perioden 01.08.201331.07.2014. Annika har meddelat att hon inte ställer sig till förfogande som vice föreståndare under inkommande läsår. Ledningsgruppen vid Källbo skola föreslår istället att Sofi
Ekholm blir vice föreståndare under de två kommande läsåren. Sofi har meddelat att hon
ställer sig till förfogande.
SD:s förslag: Skolnämnden väljer Sofi Ekholm till vice förståndare vid Källbo skola under perioden 01.08.2014-31.07.2016.

Beslut: Enligt förslag.
____________________

Signaturer

Protokolljusterare

Robert Laaksonen

Protokolljusterare

Catrin Schönberg

Utdragets riktighet bestyrkes

Marianne Söderlund
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PROTOKOLL
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§ 34 Uppsägning av speciallärartjänst
SN § 34
26.5.2014 Sofia Nylund är anställd tillsvidare som speciallärare vid Källbo skola. Den 19.05.2014
har Sofia Nylund meddelat att hon säger upp sig från sin tjänst som speciallärare vid
Källbo skola fr.o.m. den 01.08.2014. Sofia har varit anställd vid Källbo skola sedan
01.08.2011. Enligt UKTA § 58 är uppsägningstiden 14 dagar för en tjänsteinnehavare
som har varit anställd i högst 5 år. Meddelandet om uppsägning har alltså inkommit i tid.
SD:s förslag: Skolnämnden beviljar Sofia Nylund befrielse från sin tjänst som speciallärare vid Källbo skola fr.o.m. den 01.08.2014.

Beslut: Enligt förslag.
____________________
Bilaga nr 2/4/26.5.2014
____________________

Signaturer

Protokolljusterare

Robert Laaksonen

Protokolljusterare

Catrin Schönberg

Utdragets riktighet bestyrkes

Marianne Söderlund
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§ 35 Anhållan om tjänstledighet
SN § 35
26.5.2014 Sofi Ekholm anhåller om tjänstledighet från sin tillsvidare tjänst som klasslärare i Källbo
skola för att kunna jobba som speciallärare i samma skola under tiden 01.08.201431.07.2015.
Sofi har under tiden 09.01.2012-06.06.2014 varit tjänstledig för att arbeta som vikarierande skolföreståndare i Vårdö. Ytterligare tjänstledighet bör därför motiveras väl. Rekryteringen av lärare inför nästa läsår börjar vara långt framliden. Tillgången på speciallärare är i det närmaste obefintlig så här års medan det är lättare att få tag på en behörig
klasslärare. Sofi blir behörig speciallärare i början av juni och skulle gärna prova på hur
det är att arbeta som speciallärare. Tjänsten som speciallärare kan lediganslås tillsvidare
inför läsåret 2015-2016. Eftersom det handlar om att flytta personal inom Finströms
kommun för att öka kompetensen så bör skolnämnden se positivt på anhållan.

SD:s förslag: Skolnämnden beviljar Sofi Ekholm tjänstledigt från hennes tjänst som
klasslärare under perioden 01.08.2014-31.07.2015.

Beslut: Enligt förslag.
____________________
Bilaga nr 3/4/26.5.2014
____________________

Signaturer

Protokolljusterare

Robert Laaksonen

Protokolljusterare

Catrin Schönberg

Utdragets riktighet bestyrkes

Marianne Söderlund
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§ 36 Val av klasslärare tillsvidare (nr 8)
SN § 36
26.5.2014 Kommunfullmäktige i Finström har vid sitt möte den 24.04.2014 inrättat en tjänst somklasslärare vid Källbo skola.
En tillsvidare tjänst som klasslärare vid Källbo skola har varit lediganslagen att sökas
senast den 24.2.2014 kl. 12.00. Inom utsatt tid har tjänsten sökts av 27 personer varav
22 är behöriga klasslärare.
Ledningsgruppen vid Källbo skola har listat de egenskaper som skolan söker hos den
lärare som väljs till tjänsten. I bilfogad bilaga redogörs för de prioriteringar och det förslag
till val som ledningsgruppen lagt fram.
SD:s förslag: Skolnämnden väljer Camilla Landin till den lediganslagna tjänsten som
klasslärare tillsvidare vid Källbo skola fr.o.m. den 01.08.2014. Camilla Landin har varit
anställd i Källbo skola sedan 01.04.2011 varför prövotid inte tillämpas, inte heller behöver
ett nytt straffregisterutdrag lämnas.

Beslut: Enligt förslag.
____________________
Bilaga nr 4a/4/26.5.2014 (Ledningsgruppens prioriteringar)
Bilaga nr 4b/4/26.5.2014 (Förteckning över sökande)
____________________

Signaturer

Protokolljusterare

Robert Laaksonen

Protokolljusterare

Catrin Schönberg

Utdragets riktighet bestyrkes

Marianne Söderlund
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§ 37 Val av elevassistent tillsvidare
SN § 37
26.5.2014 Susann Häggblom-Karlsson har varit anställd som elevassistent 21 timmar/vecka
vid Källbo skola under tiden 19.08.2013-08.06.2014. Ett fortsatt behov av elevassistent finns. Kompetenskravet är för befattningen lämplig utbildning eller erfarenhet.
Susanne är utbildad närvårdare med inriktning på barn och ungdom sedan 1996.
Susann har tidigare arbetserfarenhet som elevassistent vid specialklassen i NÅHD
och som personlig assistent vid daghemmet Solrosen.
Enligt § 71 i förvaltningsstadgan i Finströms kommun kan en tjänst besättas utan
lediganslående då det är fråga om att anställa en person som skött motsvarande
arbetsuppgifter i kommunen i arbetsavtalsförhållande under en tid av minst sex månader.

SD:s förslag: Skolnämnden utser Susann Häggblom-Karlsson till elevassistent tillsvidare vid Källbo skola 21 timmar/vecka fr.o.m. den 14.08.2014. Susanne HäggblomKarlsson har varit anställd i Källbo skola sedan 19.08.2013 varför prövotid inte tillämpas,
inte heller behöver ett nytt straffregisterutdrag uppvisas.

Beslut: Enligt förslag.
____________________

Signaturer

Protokolljusterare

Robert Laaksonen

Protokolljusterare

Catrin Schönberg

Utdragets riktighet bestyrkes

Marianne Söderlund
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§ 38 Anhållan om överföring till allmän lärokurs (konfidentiellt ärende)
SN § 38
26.5.2014

Signaturer

Protokolljusterare

Robert Laaksonen

Protokolljusterare

Catrin Schönberg

Utdragets riktighet bestyrkes

Marianne Söderlund
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§ 39 Skolskjutsar läsåret 2014-2015 - Antagande av anbud
SN § 39
26.5.2014 Skolskjutsarna läsåret 2014-2015 har varit utannonserade. Upphandlingen avslutades
den 07.05.2014 kl. 15.00. Inom utsatt tid inkom anbud från Viking Line buss, Williams
buss, Smedens taxi, Ämnäs taxi och Mariehamns taxi. Samtliga bolag uppfyller skallkraven i anbudshandlingarna.

SD:s förslag: Skolnämnden antar de anbud som finns i det färgade fältet i bilagan, anbud på skolskjutsar Finströms elever 2014-2015. Skolföreståndaren ansvarar för att avtal
skrivs med anbudsgivarna efter att läsåret inletts.
Beslut: Enligt förslag.
___________________
Bilaga nr 6/4/26.5.2014
___________________

Signaturer

Protokolljusterare

Robert Laaksonen

Protokolljusterare

Catrin Schönberg

Utdragets riktighet bestyrkes

Marianne Söderlund
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§ 40 Delgivningar
SN § 40
26.5.2014 Skolnämnden för kännedom meddelas följande:

1) En budgetuppföljning efter första kvartalet visar att nyttjandegraden på extern nivå
ligger på 21,7 % då högstadiet inte räknas in.
2) Kommunfullmäktige beslöt vid sitt möte den 24.04.2014 § 20 att all mat till Källbo
skola skall upphandlas och tillredas i centralköket. Centralköket underställs den allmänna förvaltningen och kommundirektören är bespisningschefens förman.

SD:s förslag:
Skolnämnden antecknar delgivningarna till kännedom, utan vidare åtgärder.
Beslut: Enligt förslag.
-------------------------------Bilaga nr 7/4/26.5.2014
__________________

Signaturer

Protokolljusterare

Robert Laaksonen

Protokolljusterare

Catrin Schönberg

Utdragets riktighet bestyrkes

Marianne Söderlund
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NR 4/26.5.2014

13

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: 29-32, 40
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 33-39
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: 33-39
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 undertecknas av den som framställt det.

Signaturer

Protokolljusterare

Robert Laaksonen

Protokolljusterare

Catrin Schönberg

Utdragets riktighet bestyrkes

Marianne Söderlund

