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§ 39 Mötets laglighet och beslutförhet
SN § 39
Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 53 håller varje organ sina sam21.9.2015 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 och på Finströms kommuns anslagstavla har
tisdagen den 15.9.2015 kungjorts att skolnämnden sammanträder måndagen den
21.9.2015 på kommungården kl.16.15 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende måndagen den 28.9.2015.
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i skolnämnden samt åt kommunstyrelsens ordförande och representant tisdagen den
15.9.2015. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i skolnämnden.
Beslut: Ordförande konstaterade mötet vara lagenligt sammankallat och till antalet ledamöter beslutfört.
------------§ 40 Val av två protokolljusterare
SN § 40
Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 65 skall protokollet justeras av
21.9.2015 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 Miina Fagerlund och Lena Marcus i tur att justera.
Beslut: Miina Fagerlund och Kristoffer Gottberg valdes till protokolljusterare.
------------§ 41 Godkännande av föredragningslistan
SN § 41
21.9.2015 Beslut: Föredragningslistan godkändes utan ändringar.
-------------

Signaturer
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Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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Kristoffer Gottberg
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§ 42 Taxor och avgifter 2016
SN § 42
21.9.2015 Enligt förvaltningsstadgan i Finströms kommun 50 § ingår det i nämndernas befogenheter och åligganden att ”initiera ändringar av de stadgor, instruktioner och taxor som
andra organ beslutar om samt ansvara för att övriga taxor och allmänna direktiv hålls
aktuella.”
Skolföreståndare Cecilia Johansson har gått igenom taxor och avgifter och föreslår att
en avgift för uthyrning av kök samt kök och matsal i Källbo skola införs. Avgiftsnivåerna
föreslås bli de samma som i GHS.

SD:s förslag: Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor och avgifter för år
2016 fastställs enligt förslaget i bilaga 1/5/21.9.2015.

Beslut: Enligt förslag.
______________
Bilaga nr 1/5/21.9.2015
____________

Signaturer
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Kristoffer Gottberg
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§ 43 Budgetförslag 2016 och ekonomiplan 2017-2018
SN § 43
21.9.2015 Rambudgeten för skolnämnden exklusive NÅHD för år 2016 är 1 533 038 euro medan
budgetförslaget är på 1 581 223 euro, därmed överskrids rambudgeten med 48 185
euro. Orsaken till överskridningen är att det behöver anställas en timlärare i huvudsyssla under 2016 eftersom elevantalet i Källbo skola ökar samtidigt som det finns ett
ökat behov av vuxenstöd i elevgrupperna.
När det gäller NÅHD:s budget så är siffrorna högst preliminära. Förbundsstyrelsen
kommer att behandla budgeten vid sitt möte den 30.9. För tillfället ser kostnaderna ut att
bli ca 80 000 euro lägre än den ram som Finström räknat med.

SD:s förslag: Skolnämnden godkänner budgetförslaget för 2016 och ekonomiplanen
för 2017-2018 i bilaga 2b/5/21.9.2015 och sänder det vidare till kommunstyrelsen för
behandling.

Beslut: Enligt förslag.
____________________
Bilaga nr 2a/5/21.9.2015 (Budgetdirektiv)
Bilaga nr 2b/5/21.9.2015 (Budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018)
Bilaga nr 2c/5/21.9.2015 (Budgeten i siffror)
______________

Signaturer
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§ 44 Källbo skolas arbetsplan för läsåret 2015-2016
SN § 44
21.9.2015 Enligt 20 § i grundskolelagen för landskapet Åland skall ”varje skola varje år göra upp
en arbetsplan som baserar sig på läroplanen. Arbetsplanen skall godkännas av skolnämnden och tillställas landskapsregeringen för kännedom. I arbetsplanen skall finnas
närmare bestämmelser om skolans verksamhet under läsåret.”
Skolföreståndare Cecilia Johansson presenterar arbetsplanen.
SD:s förslag: Skolnämnden godkänner arbetsplanen och de bilagor som skolföreståndaren för Källbo skola tagit fram för läsåret 2015-2016. Arbetsplanen tillställs skolbyrån
vid Ålands landskapsregering för kännedom.
Beslut: Enligt förslag.
____________________
Bilaga nr 3a/5/21.9.2015 Skol- och elevuppgifter
Bilaga nr 3b/5/21.9.2015 Arbetsplan + övr. uppd. Planer
____________________

Signaturer
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§ 45 Anhållan om ersättning för skolgång
SN § 45
21.9.2015 Styrelsen för Waldorf Åland r.f. har den 9.9.2015 inkommit med en anhållan om ersättning för skolgång för ett barn från Finström. Eftersom ingen elev från Finström har varit
inskriven vid Waldorfskolan från tidigare så behöver ersättningsnivån till Waldorfskolan
fastställas av skolnämnden.
Eftersom inget annat avtalats skall enligt 48 § i grundskolelagen elevens hemkommun
ersätta huvudmannen för skolan med den uträknade landskapsandelen. Ersättningen
skall ske två gånger i året, i februari och oktober. Med elevens hemkommun avses den
kommun, där eleven har sin hemkommun enligt lagen om hemkommun vid ingången av
respektive termin.
Styrelsen för Waldorf Åland r.f. har i ett underlag för utbetalning till Waldorfskolan, se bilaga 4b/5/21.9.2015, redogjort för kommunernas ersättningsnivåer med utgångspunkt
från gällande lagstiftning. Föreningen har under sommaren fört diskussioner med Ålands
LR beträffande ekonomiskt stöd för att säkra Waldorfverksamhetens fortsatta existens.
Finström erhåller 3895,38 euro i landskapsandel/elev för 2015. För att nå upp till den ersättningsnivå som Mariehamns stad har accepterat krävs det ytterligare en kommunal del
på 860,52 euro/barn och år. Ersättningen finns inte budgeterad för 2015.

SD:s förslag: Skolnämnden ingår fr.o.m. den 01.08.2015 en betalningsförbindelse med
Styrelsen för Waldorf Åland r.f. på 2377,95 euro/elev och termin. Ersättningen betalas ut i
två rater, i oktober och i februari, och omfattar elever som är skrivna i Finströms kommun
vid ingången av respektive termin. Ersättningsnivån justeras framöver i enlighet med det
årligen fastställda basbeloppet för landskapsandelen så att principen för uträkningen är
densamma.
Beslut: Enligt förslag.
______________
Bilaga nr 4a/5/21.9.2015
Bilaga nr 4b/5/21.9.2015
____________

Signaturer

Anhållan om ersättning
Underlag för utbetalning
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Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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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: 39-43
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: 44-45
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: 44-45
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

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Miina Fagerlund

Kristoffer Gottberg

Marica Sundholm

