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Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Godby den 19 november 2013. 
 
Protokollet är framlagt till påseende i förbundskansliet i Godby den 2 december 2013. 
 

Intygar Mathias Eriksson, skoldirektör  
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 SKOLNÄMNDEN 

 
            
PROTOKOLL 
 
25.11.2013 
 

 
Nr 
 
8 
 

Tid Måndagen den 25.11.2013 kl. 16.15-17.05 

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 §§ 58-65 

Underskrifter Godby den 25.11.2013  

   

 Kristian Granberg 
Ordförande  

Mathias Eriksson 
Sekreterare       

Protokolljustering   

 Miina Fagerlund 
Protokolljusterare 

Kristoffer Gottberg 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby den 19 november 2013   

Protokollet är framlagt till på-
seende  

Godby den 2 december 2013  

   

Intygar Mathias Eriksson  
skoldirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

   

Underskrift Marianne Söderlund  
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                                    Miina Fagerlund                    Kristoffer Gottberg Marianne Söderlund          

§ 58 Mötets laglighet och beslutförhet 
SN § 58 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 53 håller varje organ sina sam- 
25.11.2013 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 19.11.2013 kungjorts att skol-
nämnden sammanträder måndagen den 25.11.2013 på kommungården kl.16.15 
och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende måndagen den 
2.12.2013.  

 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i skolnämn-
den samt åt kommunstyrelsens ordförande och representant tisdagen den 
19.11.2013. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i skolnämnden.  

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

 
§ 59 Val av två protokolljusterare 
SN § 59 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 65 skall protokollet justeras av 
25.11.2013 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 Miina Fagerlund och Kristoffer Gottberg i tur att justera. 

 
Beslut: Miina Fagerlund och Kristoffer Gottberg valdes till protokolljusterare. 
------------- 

 
§ 60 Godkännande av föredragningslistan 
SN § 60  
25.11.2013 Beslut: Föredragningslistan godkändes utan kompletteringar.   

 ------------- 
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                                    Miina Fagerlund                Kristoffer Gottberg Marianne Söderlund                                  

§ 61 FÖRVALTNINGSÄRENDE Principer för skolgång i annan kommun 
SN § 61   
25.11.2013 Enligt grundskolelagen § 24 kan elev på ansökan av vårdnadshavaren beviljas rätt att 

gå i skola i annan kommun. Med hänvisning till den ekonomiska situationen behöver 
skolnämnden ta ställning till vägledande principer som redan i ansökningsskedet skulle 
vara tydliga för föräldrarna och som skulle underlätta förvaltningens beredning. 

 
I de flesta fall blir det dyrare att betala för elever vars skolgång sker i andra kommuner, 
jämfört med de kostnader som finns om eleven går i Källbo skola. Från 1.1.2012 finns 
ett avtal mellan kommunerna på fasta Åland angående ersättning för elever från annan 
kommun då samarbetsavtal inte föreligger. Enligt avtalet sker debitering en gång per 
termin och baserar sig på det senast fastställda bokslutet. 
 
Ur inlärningssynpunkt är byte av skola inte att rekommendera. Enligt den senaste forsk-
ningen är skolbyte den åtgärd som har den enskilt största negativa inverkan på inlär-
ningen. 

 
Principerna kunde beskrivas på följande sätt: 

 
Anhållan beviljas alltid när barn omhändertagits av socialnämnden i Finström och place-
rats hos familjer i annan kommun. 

 
En anhållan kan även beviljas om andra särskilda skäl föreligger. Till anhållan ska i 
dessa fall bifogas läkarintyg, intyg från psykolog eller intyg från sociala myndigheter av 
vilka tydligt ska framgå varför eleven inte kan fullgöra sin skolgång i Källbo skola, med 
de möjligheter som ges där. 

 
 
 SD:s förslag: Skolnämnden beslutar att ovan beskrivna riktlinjer ges till förvaltningen 

och att föräldrar som anhåller om skolgång i annan kommun redan vid anhållandet får 
ta del av riktlinjerna.  

 
 

 Beslut: Enligt förslag. 
 ______________ 
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                                    Miina Fagerlund                Kristoffer Gottberg Marianne Söderlund                                  

§ 62 FÖRVALTNINGSÄRENDE Anhållan om skolgång i annan kommun(konfidentiellt ärende) 
SN § 62   
25.11.2013  
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§ 63 PERSONALÄRENDE Anhållan om vårdledighet 
SN § 63  
25.11.2013  Den 09.10.2013 har Sofie Boman inkommit med en anhållan om vårdledighet. Enligt 

arbetsavtalslagen skall anmälan om moderskaps-, faderskaps-, föräldra- och vårdledig-
het anmälas till arbetsgivaren senast två månader före den planerade ledighetens bör-
jan. Vårdledigheten kan delas upp i högst två perioder per förälder.  

 
Sofie Boman är anställd tillsvidare som elevassistent vid Källbo skola och är beviljad 
moderskapsledighet för tiden 23.01-18.11.2013. Efter att Sofie har blivit beviljad moder-
skapsledighet har tidpunkten för föräldraledigheten flyttats fram till 01.12.2013. Därför 
anhåller Sofie om vårdledighet under tiden 02.12.2013-10.06.2015.  

 
Under tiden 15.08.2011-18.11.2013 har Sussi Grüssner-Cosgrove vikarierat Sofie Bo-
man som assistent vid Källbo skola. Enligt § 71 i förvaltningsstadgan i Finströms kom-
mun kan ett arbetsavtal besättas utan lediganslående då det är frågan om att anställa 
en person i arbetsavtalsförhållande som skött motsvarande uppgifter i kommunen under 
en tid av minst sex månader. 

 
 SD:s förslag: Skolnämnden beviljar Sofie Boman vårdledighet under tiden 02.12.2013-

10.06.2015 från sitt arbetsavtal som elevassistent vid Källbo skola. Som vikarierande 
elevassistent under tiden 02.12.2013-10.06.2015 anställs Sussi Grüssner-Cosgrove. 

 
 Beslut: Enligt förslag.  
 ____________________ 
 Bilaga nr 2/8/25.11.2013  
 ____________________ 
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§ 64 RÄKENSKAPER Omdisponering av budgetmedel 
SN § 64  
25.11.2013  Skolskjutsarna blev billigare än budgeterat. Samtidigt behöver Källbo skola nya pulpeter 

och stolar. Skolföreståndare Cecilia Johansson anhåller hos skolnämnden att få omdis-
ponera 12 000 euro från moment 4420 rese- och transporttjänster till moment 4580 in-
ventarier för att kunna inhandla 40 st höga pulpeter och stolar enligt offert. 

 
SD:s förslag: Skolnämnden omdisponerar 12 000 euro från moment 4420 till moment 
4580 och ger skolföreståndaren tillåtelse att köpa in pulpeter och stolar enligt offert.  
 
Beslut: Enligt förslag. 
__________________ 

 Bilaga nr 3/8/25.11.2013  
 ____________________ 
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§ 65 DELGIVNINGAR  
SN § 65  
25.11.2013 Skolnämnden för kännedom meddelas följande: 
 

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

är 70,5 %. Personalkostnaderna är på 72,7 % vilket indikerar att de borde hålla sig 

inom budgetramen. 

2) Inom NÅHD har en utvärdering gjorts gällande föräldrars uppfattning om skolan inom 
NÅHD. Utvärderingen har gjorts i distriktets lågstadieskolor och har sammanfattats i 
en rapport som beskriver den samlade bilden i hela distriktet. Vid sidan av den di-
striktsvisa utvärderingen har skolvisa resultat sammanställts. Tanken är att utvärde-
ringen skall bli återkommande med något års mellanrum för att kunna visa utveckl-
ingen på lång sikt. Utvärderingen är tänkt att vara en indikator som visar den aktuella 
situationen i skolorna och hur den förändras under tid. På så vis kan utvärderingen 
användas som underlag vid beslut om åtgärder både inom den egna skolan och di-
striktet i sin helhet. 

 
 
 SD:s förslag: 

Skolnämnden antecknar ärendena för kännedom utan vidare åtgärder. 
 
Beslut: Enligt förslag. 
____________________ 

 Bilaga nr 4/8/25.11.2013 
 Bilaga nr 5a/8/25.11.2013 
 Bilaga nr 5b/8/25.11.2013 
 ____________________ 
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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: 58-61, 64-65 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt  
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 62-63 
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: 62-63 
       

                 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. 
 

 
 

 


