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                                    Robert Laaksonen                 Catrin Schönberg  Marica Sundholm         

§ 46 Mötets laglighet och beslutförhet 
SN § 46 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 53 håller varje organ sina sam- 
12.10.2015 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 och på Finströms kommuns anslagstavla har 
tisdagen den 6.10.2015 kungjorts att skolnämnden sammanträder måndagen den 
12.10.2015 på kommungården kl.16.15 och att protokollet är framlagt för allmän-
heten till påseende måndagen den 19.10.2015.  

 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i skolnämn-
den samt åt kommunstyrelsens ordförande och representant tisdagen den 
6.10.2015. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i skolnämnden.  

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

 
§ 47 Val av två protokolljusterare 
SN § 47 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 65 skall protokollet justeras av 
12.10.2015 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 Lena Marcus i tur att justera. 

 
Beslut: Robert Laaksonen och Catrin Schönberg valdes till protokolljusterare. 
------------- 

 
§ 48 Godkännande av föredragningslistan 
SN § 48  
12.10.2015 Beslut: Föredragningslistan godkändes utan ändringar.   

 ------------- 
  



FINSTRÖMS KOMMUN                              SKOLNÄMNDEN                         PROTOKOLL    NR 6/12.10.2015 
 

4 

 

 

Signaturer                    Protokolljusterare                 Protokolljusterare               Utdragets riktighet bestyrkes 
 
 
                                    Robert Laaksonen                    Catrin Schönberg                       Marica Sundholm                                  

§ 49 Utlåtande gällande förslag till ny förvaltningsstadga 
SN § 49  
12.10.2015 Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 23.9.2015, § 194, beslutat att förslaget till ny 

förvaltningsstadga skall sändas ut till kommunens befintliga nämnder på remiss. Nämn-
dernas utlåtande skall vara kommunstyrelsen tillhanda senast den 15.10.2015. 

 
 De ledande tjänstemännen har under hösten haft möjlighet att lämna in sina synpunkter 

på förslaget till ny förvaltningsstadga. Vad gäller förändringar i förvaltningsstadgan som 
inverkar på nämndernas arbetssätt är det framförallt § 72 som är av större betydelse. 

 
 

SD:s förslag: Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att förvaltningsstadgan 
fastställs enligt förslaget i bilaga 1/6/12.10.2015. 

 
  
 Beslut: Enligt förslag med tillägget att antalet medlemmar i invånarnämnden ev. utökas 

till 9.  
 ______________ 

 Bilaga nr 1/6/12.10.2015  
 ____________ 
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                                    Robert Laaksonen                    Catrin Schönberg                       Marica Sundholm                                  

§ 50 Utlåtande gällande förslag till ny instruktion för invånarnämnden 
SN § 50  
12.10.2015 Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 23.9.2015, § 197, beslutat att förslaget till ny 

instruktion för invånarnämnden skall sändas ut till socialnämnden, skolnämnden och 
kultur- och fritidsnämnden på remiss. Nämndernas utlåtande skall vara kommunstyrel-
sen tillhanda senast den 15.10.2015. 

 
 De ledande tjänstemännen har under hösten haft möjlighet att lämna in sina synpunkter 

på förslaget till ny instruktion för invånarnämnden.  
 

 
SD:s förslag: Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att instruktionen för invå-
narnämnden fastställs enligt förslaget i bilaga 2/6/12.10.2015. 

 
   

Beslut: Enligt förslag med tillägget att fritidshemsverksamheten genomgående läggs till 
skolväsendet. 

 ____________________ 
 Bilaga nr 2/6/12.10.2015 
 ____________________ 
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                                    Robert Laaksonen                    Catrin Schönberg                       Marica Sundholm                                  

§ 51 Utlåtande gällande förslag till ny delegeringsordning för invånarnämnden 
SN § 51   
12.10.2015 Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 23.9.2015, § 198, beslutat att förslaget till ny 

delegeringsordning för invånarnämnden skall sändas ut till socialnämnden, skolnämn-
den och kultur- och fritidsnämnden på remiss. Nämndernas utlåtande skall vara kom-
munstyrelsen tillhanda senast den 15.10.2015. 

 
 De ledande tjänstemännen har under hösten haft möjlighet att lämna in sina synpunkter 

på förslaget till ny delegeringsordning för invånarnämnden.  
 
 
 SD:s förslag: Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att delegeringsordningen 

för invånarnämnden fastställs enligt förslaget i bilaga 3/6/12.10.2015. 
 
 Beslut: Enligt förslag. 
 ____________________ 
 Bilaga nr 3/6/12.10.2015 
 ____________________ 
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                                    Robert Laaksonen                    Catrin Schönberg                       Marica Sundholm                                  

§ 52 Utlåtande gällande förslag till ny skolstadga  
SN § 52 
12.10.2015 Kommunstyrelsen har vid sitt möte den 23.9.2015, § 199, beslutat att förslaget till ny 

skolstadga skall sändas ut till skolnämnden på remiss. Nämndens utlåtande skall vara 
kommunstyrelsen tillhanda senast den 15.10.2015. 

 
 De ledande tjänstemännen har under hösten haft möjlighet att lämna in sina synpunkter 

på förslaget till ny skolstadga. 
 
 Nu gällande skolstadga är fastställd av kommunfullmäktige 16.6.2011. Det nya förslaget 

till skolstadga innehåller en del uppdateringar föranledda av grundskoleförordningens 
krav och en del föranledda av den pågående omstruktureringen inom kommunledning-
en. 

 
 Nedan följer några punkter som behöver åtgärdas: 

 
10 §) Förmanskapet för fritidshemspersonalen behöver förtydligas. 
 
12 §) Skoldirektörens roll beträffande beredning och föredragning i invånarnämnden 
behöver klargöras eftersom det i instruktionerna till invånarnämnden står att personal- 
och servicechefen fungerar som föredragande och sekreterare för nämnden. Samtidigt 
kan även beredning, föredragande och verkställighet åläggas skolföreståndaren eller 
annan av nämnden utsedd person. 
 
23 §) Texten behöver kompletteras med hur specialundervisningen är ordnad idag. För-
slag till ny text: ”Elev som är överförd till tre anpassade lärokurser eller fler är överförd 
till mångprofessionellt stöd. Det mångprofessionella stödet på lågstadiet hålls enligt 
grundavtalet för NÅHD i högstadiedistriktets regi. Det mångprofessionella stödet i Källbo 
skola är inkluderat i den allmänna undervisningen på lågstadiet och regleras av ett skilt 
avtal mellan medlemskommunerna.”   

 
SD:s förslag: Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att ovan nämnda punkter 
beaktas innan skolstadgan fastställs. 
 

 
Beslut: Enligt förslag. 
____________________ 
Bilaga nr 4a/6/12.10.2015 Nu gällande skolstadga 

 Bilaga nr 4b/6/12.10.2015 Förslag till ny skolstadga 
 ____________________ 
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§ 53 Delgivningar 
SN § 53 
12.10.2015 Skolnämnden för kännedom meddelas följande: 
  
 

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

på 66,2 % då högstadiet inte räknas in. Det innebär att budgetramen för 2015 ser ut att 

hålla. 

2) Kommunfullmäktige har vid sitt möte den 1.10.2015 fastställt Finströms program för 

främjande av integration, i enlighet med den under ledning av Ålands kommunförbund 

framtagna modellen. Integrationsprogrammet delges kommunens nämnder för beak-

tande i samband med budgetberedningen. 

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

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

Bilaga nr 5a/6/12.10.2015 Budgetuppföljning  
Bilaga nr 5b/6/12.10.2015 Integrationsprogram 
__________________ 
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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: 46-53 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt  
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer:  
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: 46-53 
       

                 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. 
 

 
 

 


