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Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Godby den 17 september 2013. 
 
Protokollet är framlagt till påseende i förbundskansliet i Godby den 30 september 2013. 
 

Intygar Mathias Eriksson, skoldirektör  
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PROTOKOLL 
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Nr 
 
7 
 

Tid Måndagen den 23.9.2013 kl. 16.15-17.53 

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 
 Niklas Oriander, kommundirektör  
 Mathias Eriksson, skoldirektör 

 

Ärenden §§ 52-57 

Underskrifter Godby den 23.9.2013  

   

 Kristian Granberg 
Ordförande  

Mathias Eriksson 
Sekreterare       

Protokolljustering   

 Lena Marcus 
Protokolljusterare 

Pernilla Brunström 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby den 17 september 
2013  

 

Protokollet är framlagt till på-
seende  

Godby den 30 september 
2013 

 

   

Intygar Mathias Eriksson  
skoldirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

   

Underskrift Marianne Söderlund  
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§ 52 Mötets laglighet och beslutförhet 
SN § 52 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 53 håller varje organ sina sam- 
23.9.2013 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 skol-
nämndens fall 4 medlemmar).  

 
På förbundskansliets anslagstavla har tisdagen den 17.9.2013 kungjorts att skol-
nämnden sammanträder måndagen den 23.9.2013 på kommungården kl.16.15 
och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende måndagen den 
30.9.2013.  

 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i skolnämn-
den samt åt kommunstyrelsens ordförande och representant tisdagen den 
17.9.2013. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i skolnämnden.  

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

 
§ 53 Val av två protokolljusterare 
SN § 53 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 65 skall protokollet justeras av 
23.9.2013 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 Lena Marcus och Pernilla Brunström i tur att justera. 

 
Beslut: Lena Marcus och Pernilla Brunström valdes till protokolljusterare. 
------------- 

 
§ 54 Godkännande av föredragningslistan 
SN § 54  
23.9.2013 Beslut: Föredragningslistan godkändes utan ändringar.   

 ------------- 
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§ 55 RÄKENSKAPER Taxor och avgifter 2014 
SN § 55   
23.9.2013 Enligt förvaltningsstadgan i Finströms kommun 50 § ingår det i nämndernas befogenhe- 
 ter 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 

de hålls oförändrade inför 2014. 
 
 
 SD:s förslag: Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor och avgifter för år 

2014 fastställs enligt förslaget i bilaga 1/7/23.09.2013. 
 

 
 Beslut: Enligt förslag. 
 ______________ 

 Bilaga nr 1/7/23.09.2013 
 ______________ 
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§ 56 RÄKENSKAPER Budgetförslag 2014 och ekonomiplan 2015-2016 
SN § 56   
23.9.2013 Rambudgeten för skolnämnden för år 2014 är 1 452 103. Budgetförslaget för skolnämn- 
 den är på 3 271 436 €, därmed överskrids rambudgeten med 49 632 €. Orsaken till  
 överskridningen är att det tillkommit kostnader för elevs skolgång och assistent i annan 

kommun.   
   

När det gäller NÅHD:s budget så har den varit till förbundsstyrelsen ett varv men för 
närvarande är det en referensgrupp som jobbar med budgeten för att få ner kostnader-
na. 

  
Sd:s Förslag: Skoldirektören föreslår att budgetförslaget för 2014 och ekonomiplanen 
för 2015-2016 i bilaga 2a/7/23.09.2013 omfattas av skolnämnden som skickar förslaget 
vidare till KST för behandling. Skolnämnden tar i beaktande att högstadiets budgetför-
slag för närvarande inte är fastslaget i förbundsfullmäktige. 

 
   

 
 Beslut: Enligt förslag, med tillägget att under investeringar reserveras 13 000 euro för 

en multisportarena. Skolnämnden vill också uppmärksamma kommunstyrelsen på att 
det är av största vikt att ombyggnaden gällande trafiklösningen vid Källbo skola fram-
skrider.  

 ______________ 
 Bilaga nr 2a/7/23.09.2013 
 Bilaga nr 2b/7/23.09.2013 
 ______________ 
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§ 57 FÖRVALTNINGSÄRENDE Källbo skolas arbetsplan för läsåret 2013-2014 
SN § 57  
23.9.2013  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 skol-
nämnden och tillställas landskapsregeringen för kännedom. I arbetsplanen skall finnas 
närmare bestämmelser om skolans verksamhet under läsåret.” 

 
Landskapsregeringen meddelar följande gällande skolornas arbetsplaner för läsåret 
2013-2014: 

 

Under det kommande läsåret avser Ålands landskapsregering att, i samråd med den kommunala 

skolledningen, följa upp skolornas läroplansenliga undervisning och inlärningsresultat. 

 

Landskapsregeringen rekommenderar att skolorna, då det så är möjligt, gör arbetsplanens olika 

delar tillgängliga i digital form på exempelvis skolans eller kommunens hemsida för både all-

mänheten och för olika myndigheter. Därigenom kan hanteringen av arbetsplanerna underlättas 

för samtliga berörda. 

 

Landskapsregeringen uppmärksamgör samtidigt skolornas huvudmän på att 2013 har utsetts till 

Europaåret för medborgarna. Temaåret bör på lämpligt sätt uppmärksammas i skolorna under 

läsåret. Landskapsregeringen avser att stöda informations- och utbildningskampanjer som ordnas 

i skolorna i enlighet med sin redogörelse till lagtinget, nr 1/2012-13, Europeiska unionen och 

Åland – prioriteringar år 2013 och verksamhet år 2012. 
 
 Skolföreståndare Cecilia Johansson presenterar arbetsplanen. 
 
 SD:s förslag: Skolnämnden godkänner arbetsplanen och de bilagor som skolförestån-

daren för Källbo skola tagit fram för läsåret 2013-2014. Arbetsplanen tillställs skolbyrån 
vid Ålands landskapsregering för kännedom. 

 
 Beslut: Enligt förslag.    
 ____________________ 
 Bilaga nr 3a/7/23.09.2013 Arbetsplan  
 Bilaga nr 3b/7/23.09.2013 IT-strategi 2013-2014  
 ____________________ 
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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: 52-57 
 
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:  
       

                 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. 
 

 
 

 


