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SAMMANTRÄDESKALLELSE  

  Utfärdat den Sida 
 SKOLNÄMNDEN Kallelse per post och mail 13.01.2010 2 

Sammanträdestid Måndagen den 18 januari 2010 kl. 16.00 
 

Sammanträdesplats Kommungården, sammanträdesrummet 

Ärenden: 
 

1 § Konstatera laglighet och beslutförhet 

2 § Protokolljusterare 

3 § Föredragningslistan 

4 § Fastställd budget för år 2010 

5 § Budgetuppföljning per november 2009 

6 § Hem och Skola r.f. vid Pålsböle skola – anhållan bidrag 

7 § Hem och Skola r.f. vid Källbo skola – anhållan om bidrag 

8 § Ärende rörande enskild elev  

9 § ärende rörande enskild elev 

10 § Skolnämndens utlåtande gällande ”Planering och projektering – Källbo skola 

11 § Skolnämndens utlåtande gällande tekniska nämndens förslag till trafiklösning vid nya daghemmet och  

        busstrafiken till skolan 

12 § Delgivningar 

        - Kommunstyrelsens beslut från den 16 dec 2009, § 419 Förlängning av arbetsavtal – elevassistent 

        - Skoldirektörens tjänstemannabeslut 1-24. 2009 

        - Upphandling av elevskjutsar inför läsåret 2010-2011 

13 § Följande sammanträde 

14 § Niclas Hage – anhållan om förlängd tjänstledighet ”Bereds till sammanträdet” 

       _ _ _ _ _ _ 

15 § Lokalvården i Källbo skola från höstterminen 2010 – dimensionering 

       _ _ _ _ _ _ 

                               Enligt uppdrag: Inger Rosenberg-Mattsson, skoldirektör 
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 SKOLNÄMNDEN 1-3 3 

    

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Skn § 1 
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande. 
_ _ _ _ _ _ 

 

PROTOKOLLJUSTERARE 

Skn § 2  I tur att justera protokollet är Kaj Ekebom och Charlotta 
   Haupt. 

_ _ _ _ _ _ _ 
 
 
 
 
 

FÖREDRAGNINGSLISTA  

Skn § 3  Föredragningslistan fastställdes med följande  
   tillägg: 

   15 § Lokalvården i Källbo skola från höstterminen 2010 – 
           dimensionering 

       _ _ _ _ _ _ 
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 SKOLNÄMNDEN 4 4 

    

FASTSTÄLLD BUDGET FÖR ÅR 2010 

Skn § 4 
Bilaga 1 Fastställd budget för år 2010 
 
 
Budget 2010 för Finströms kommun fastställdes den 10 
december 2009, § 74. 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden antecknar budgeten för år 2010 för 
kännedom. 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
Skolnämnden meddelar kommunstyrelsen att det är 
önskvärt at gången i budgetprocessen tydliggörs inför 
budgetarbetet 2011. Nämndens förslag skall tydligt framgå 
inför behandlingen både i kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige. 
_ _ _ _ _ _ 
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 SKOLNÄMNDEN 5 5 

    

BUDGETUPPFÖLJNING PER NOVEMBER 2009 

Skn § 5 
Bilaga 2 Budgetuppföljning per november 2009 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden antecknar budgetuppföljningen per 
november för kännedom. Budgetramen för år 2009 håller. 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ 
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 SKOLNÄMNDEN 6 6 

    

HEM OCH SKOLA R.F.  VID PÅLSBÖLE SKOLA ANHÅLLAN OM BIDRAG 

Skn § 6 
Bilaga 3 Anhållan 
 
 
Hem och Skola r.f. vid Pålsböle skola anhåller om ett 
verksamhetsbidrag om 300 € för läsåret 2009-2010. 
Bidraget kommer oavkortat att gå till en planerad vårfest 
den 27 maj 2010 på Källbo skola. 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden godkänner anhållan och beviljar Hem och 
Skola ett verksamhetsbidrag om 300 € för 
verksamhetsåret 2009-2010. 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ 
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 SKOLNÄMNDEN 7 7 

    

HEM OCH SKOLA R.F.  VID KÄLLBO SKOLA ANHÅLLAN OM BIDRAG 

Skn § 7 
Bilaga 4 Anhållan 
 
 
Hem och Skola r.f. vid Källbo skola anhåller om ett 
verksamhetsbidrag för läsåret 2009-2010. 
Bidraget kommer om det beviljas att användas för at 
förhöja elevernas trivsel under deras lediga tid i skolan 
och på skolgården. 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden godkänner anhållan och beviljar Hem och 
Skola ett verksamhetsbidrag om 300 € för 
verksamhetsåret 2009-2010. 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ 
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ÄRENDE RÖRANDE ENSKILD ELEV 

Skn § 8 
 
Sd:s Förslag: 
 
 
Beslut: 
_ _ _ _ _ _  
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ÄRENDE RÖRANDE ENSKILD ELEV 

Skn § 9 
 
Sd:s Förslag: 
 
Beslut: 
_ _ _ _ _ _ 
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 SKOLNÄMNDEN 10 10 

    

SKOLNÄMNDENS UTLÅTANDE GÄLLANDE ”PLANERING OCH 

PROJEKTERING”– KÄLLBO SKOLA 

Skn § 133/5.10.2009 

Inför höstterminen 2010 skall samtliga elever i åk 1-6 i 
kommunen erhålla sin skolgång i Källbo skola. Då beslutet 
fattades om en skola i kommunen beslöts samtidigt att: 
 
1 Källbo skola skall byggas ut norrut så att 
 nuvarande bildsal blir ett fullstort klassrum 
2 I samband med utbyggnaden erhålles även ett 
 grupprum i anslutande korridor 
3 Vikväggen mellan syslöjdsalen och 
 angränsande grupprum blir stationär 
4 Den fasta väggen norrut i ovannämnda 
 angränsande grupprum rivs för att erhålla ett 
 fullstort klassrum. 
5 I samband med väggflyttandet erhålles ett 
 grupprum i en del av anslutande korridor 
6 I fritidshemsdelen byggs en fast vägg så att en 
 del av fritidshemmet fungerar som klassrum 
 under skoldagen 
 
Ovanstående arbeten bör planeras in och genomföras så 
att de om- och tillbyggda utrymmena är klara inför skolstart 
hösten 2010. 
Enligt kommuningenjör Thomas Idman kan en del av 
arbetena 3,4 och 5 utföras i kommunens egen regi utan 
särskild projektering medan 1,2 och 6 skall planeras och 
projekteras. 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden anhåller om att en kommitté tillsätts som 
bereder arbetet så att det är klart definierat vilka delar som 
görs i egen regi och vilka delar som skall planeras, 
projekteras och bjudas ut. 
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 SKOLNÄMNDEN 10 11 

    

SKOLNÄMNDENS UTLÅTANDE GÄLLANDE ”PLANERING OCH 

PROJEKTERING”– KÄLLBO SKOLA 

Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget och föreslår vidare att 
ordförande Sven-Anders Danielsson och föreståndare 
Cecilia Johansson utses till medlemmar i kommittén. 
---------------------- 

 
Kst § 309/14.10.2009 

Förslag: 
Kommunstyrelsen utser kommitté vars uppdrag är att 
utarbeta en övergripande plan för ombyggnaden av Källbo 
skola, samt att besluta om planerings-, projekterings- och 
upphandlingsbehov för arbetets genomförande.   
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt tillfråga och utse följande 
personer till byggnadskommittén: 
Sven-Anders Danielsson, ordförande 
Cecilia Johansson, sekreterare  
Thomas Idman 
Leena Laaksonen 
Leif Andersson 
Vidare beslöt kommunstyrelsen att arbetsgruppen har rätt 
att kalla sakkunniga till sammanträden och att tidsgränsen 
för arbetet är 15.12.2009.  
----------- 

Kst § 414 
Byggnadskommittén presenterar sitt förslag gällande om- och 
tillbyggnad av Källbo skola, bilaga B § 414/09 kst. 

Kommittén föreslår att om- och tillbyggnaden av Källbo 
skola i första hand skulle genomföras enligt alternativ 3 
(bilaga1) men förslaget kräver att fritidsverksamheten 
flyttar till t.ex. gamla Godby daghem eller att det blåa 
egnahemshuset vid Källbo skola skulle köpas för 
ändamålet.  I andra hand förespråkar kommittén alternativ 
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 SKOLNÄMNDEN 10 12 

    

SKOLNÄMNDENS UTLÅTANDE GÄLLANDE ”PLANERING OCH 

PROJEKTERING”– KÄLLBO SKOLA 

1 (bilaga 2). I den lösningen kunde fritidshemmet bli kvar men 
byggnadstekniskt blir alternativet dyrare. Vidare föreslår 
kommittén att de ursprungliga planerings- och 
projekteringsfirmorna (bilaga 3) anlitas för uppgörande av 
byggnadshandlingar som underlag för offertförfrågan.  
Förslag: 
Kommunstyrelsen tar ställning till arbetsgruppens förslag och 
beslutar om det lämpligaste alternativet. Vidare utser 
kommunstyrelsen en byggnadskommitté med helhetsansvar för 
att genomföra om- och tillbyggnaden, inklusive upphandling av 
entreprenad. Kommittén har rätt att kalla sakkunniga till 
sammanträden och kommunstyrelsen önskar delges 
kommitténs mötesprotokoll. Kommundirektören ges i uppdrag 
att utarbeta en instruktion för kommittén.  
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattade alternativ 3 (bilaga 1) med följande 
ändringar: 
- Bildsalen blir ett tillfälligt klassrum 
- Rum 3 kvarstår som ”fritids” 
- Hörsalen får användas till undervisning i högst två års tid. 

 
Vidare konstaterade kommunstyrelsen att det inte i detta skede 
är lönsamt att bygga ut bildsalen utan att det övervägs i 
samband med en framtida utbyggnad av skolan. Ärendet 
överförs till skolnämnden för utlåtande 

Skn § 10 
Bilaga 7  Kommitténs alternativa lösningar 
 
Skolnämnden diskuterar 
 
Beslut: 
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att 
kommitténs förslag ”alternativ 3” genomförs. Detta innebär 
att fritidshemsverksamheten flyttas ut från Källbo skola, 
förslagsvis till Godby daghems gamla lokaliteter. 
_ _ _ _ _ _
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 SKOLNÄMNDEN 11 13 

    

SKOLNÄMNDENS UTLÅTANDE GÄLLANDE TEKNISKA NÄMNDENS FÖRSLAG 

TILL TRAFIKLÖSNING VID NYA DAGHEMMET OCH BUSSTRAFIKEN TILL 

SKOLAN 

 TN § 10/26.2.2008   

 Tekniska nämnden har fått uppdrag av kommunstyrelsen 
att ge ett utlåtande över hur trafiken till och från 
daghemmet ska lösas. Det finns två alternativ, trafiken leds 
igenom bostadsområdet alternativt vägen som används för 
trafiken till Källbo skola. (bilaga ritning) 

 Social nämnden anser att ju längre avståndet är från 
daghemmets parkering till respektive avdelning samt ju 
närmare avståndet är från skolans parkering ökar risken 
för att skolområdet används av trafik till och från 
daghemmet. En del föräldrar kommer även att ha barn 
både på daghemmet samt i skolan alternativt 
fritidshemmet. 

 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslår för kommunstyrelsen 
enligt  bifogat förslag. Trafiken till daghemmet leds via 
skolan. 

      Beslut: 

 Vissa justeringar gjordes på skolområdet i övrigt enligt 
förslag. En detaljplanering behöver utföras i ett senare 
skede när slutliga placeringar av byggnader fastställts. 

         -------------------------------------- 
 Kst § 84/25.2.2009 

                       Förslag:  
Kommunstyrelsen begär ett utlåtande från skolnämnden över 
trafiklösningen, bilaga kst § 84/09.  
BESLUT:  
Kommunstyrelsen återremitterade ärendet till tekniska nämnden 
för att utreda behovet av vändplanerna samt för att se över en 
förkortning av Postvägen.   
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SKOLNÄMNDENS UTLÅTANDE GÄLLANDE TEKNISKA NÄMNDENS FÖRSLAG 

TILL TRAFIKLÖSNING VID NYA DAGHEMMET OCH BUSSTRAFIKEN TILL 

SKOLAN 

TN § 50/30.6.2009   
 Ett nytt förslag på lösning där även busstrafiken planerats in 

föreslås av kommuningenjören och skolföreståndaren. Väg till 
det planerade området väster om Knappelstan föreslås gå via 
Björkvägen, vilket gör att den av områdesarkitekten föreslagna 
infarten via Smultronvägen förkastas. Tomt 2 i kvarter 50 
föreslås i stället ändras till grönområde där en gc-väg förbinder 
områdena.  

 Till sammanträdet hade Vikingline buss kallats och de omfattade 
den föreslagna placeringen av busshållplatser. Se bilaga 

   
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar att föreslå för 
kommunstyrelsen enligt ovanstående förslag.   
 
BESLUT: 
Tekniska nämnden omfattar förslaget och håller 
fortsättningsvis kontakt med bussbolagen.  

 ----------------- 
 
Kst § 254/26.8.2009  
 Trafiklösningen presenteras, bilaga A § 254/12 Kst. 

Förslag: 
Kommunstyrelsen diskuterar trafiklösningen och beslutar 
att i brådskande ordning inbegära en justerad detaljplan 
över området av områdesarkitektkontoret samt av tekniska 
nämnden kostnadsberäkningar för a) ombyggnad av hela 
Björkvägen för fordonstrafik b) en ny avtagsväg från 
Getavägen till Björkvägen och c) ombyggnad av föreslaget 
område för bussar. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen godkände förslaget.  
-------------------- 
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SKOLNÄMNDENS UTLÅTANDE GÄLLANDE TEKNISKA NÄMNDENS FÖRSLAG 

TILL TRAFIKLÖSNING VID NYA DAGHEMMET OCH BUSSTRAFIKEN TILL 

SKOLAN 

 
Kst § 325/20.10.2009 

Områdesarkitekt Ursula Koponen presenterar 
trafiklösningarna, Bilaga D § 327/09 
Förslag:  
Kommunstyrelsen diskuterar trafiklösningarna vid 
daghemmet och beslutar om det lämpligaste alternativet. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen beslöt att alternativ B, där Björkvägen 
förlängs till daghemmets södra infart, är den lämpligaste 
lösningen. Vidare beslöt kommunstyrelsen att begära en 
vägplan av tekniska nämnden samt en detaljplaneändring 
av områdesarkitektkontoret över området.  

 
TN § 94/27.10.2009  

Styrelsens förslag till vägförbindelse till dagis, (se bilaga) skiljer 
sig markant från tekniska nämndens tidigare förslag. 
 
BESLUT: 
Tekniska nämnden motsätter sig kraftigt styrelsens förslag där 
gc-väg ändras till till gata. Trafiken bör ledas in via skolan, vid 
behov anpassas befintlig väg för att förbättra säkerheten.  
 

TN § 102/1.12.2009 
Områdesarkitekten har kommit in med två nya förslag till 
trafiklösningar för daghem och skola. Se bilagor 

 
Förslag till beslut: 
Tekniska nämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen enligt 
förslag 1där bussarna parkerar på rad antas. Med nuvarande 
ekonomi kan det inte förverkligas så tillsvidare används befintlig 
väg in till skolan och personalen till daghemmet kör via 
Postvägen.    
BESLUT: 
Enligt förslag 
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SKOLNÄMNDENS UTLÅTANDE GÄLLANDE TEKNISKA NÄMNDENS FÖRSLAG 

TILL TRAFIKLÖSNING VID NYA DAGHEMMET OCH BUSSTRAFIKEN TILL 

SKOLAN 

 
Kst § 395 

Förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar begära ett utlåtande av 
skolnämnden gällande tekniska nämndens förslag till 
trafiklösning vid nya daghemmet och busstrafiken till skolan. 
Beslut: 
Kommunstyrelsen omfattar förslaget. Vidare ger 
kommunstyrelsen tekniska nämnden i uppdrag att färdigställa 
Björkvägen mellan nya daghemmet och von Knorringvägen. 

  
Skn § 11 
   Sammanträdet inleds med att kommuningenjör Thomas 

   Idman presenterar förslaget. 
 
   Beslut: 
   Skolnämnden omfattar tekniska nämndens förslag (bilaga 

   7A) till trafiklösning till nya daghemmet. Infarten till 
   daghemmet som korsar den norra gång och cykelbanan 
   bör göras trafiksäker för eleverna som är på väg till skolan. 
   Skolnämnden anser dock att det fortsättningsvis skulle 
   vara önskvärt att busstrafiken flyttades invid Godbyvägen 
   och att eleverna då skulle använda gång- och cykelbanan 
   längs södra delen av skoltomten. 

   I väntan på trafiklösningen bör trafiksäkerheten  
   säkerställas så gott det går. Förslagsvis breddas vägen in 
   till skolparkeringen i ”bibliotekshörnet” och parkeringen 
   enkelriktas. 

   _ _ _ _ _ _ _ 
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DELGIVNINGAR 

Skn § 12 
    

          Kommunstyrelsens beslut från den 16 dec 2009,  
           § 419 Förlängning av arbetsavtal – elevassistent 
 
          Skoldirektörens tjänstemannabeslut 1-24. 2009 
 
          Föreståndarens tjänstemannabeslut – Pålsböle 
          skola  
 
          Upphandling av elevskjutsar inför läsåret 2010-2011 

           _ _ _ _ _ _ _ 
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FÖLJANDE SAMMANTRÄDE 

Skn § 13 
    
    Beslut: 

Skolnämnden beslöt hålla följande sammanträde      
måndagen den 8 mars 2010 på Kommungården. 
_ _ _ _ _ _  
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NICLAS HAGE – ANHÅLLAN OM FÖRLÄNGD TJÄNSTLEDIGHET FÖR TIDEN 

01.08.2010-31.07.2012 

Skn § 14 
   Bilaga 8 Anhållan  

 
Klasslärare Niclas Hage är innevarande läsår beviljad 
tjänstledighet från sin klasslärartjänst i Finströms kommun 
för att följa en GHS-grupp elever från Källbo skola som 
höstterminen 2009 inledde skolgång i åk 7. 
Undervisningsarrangemanget har fungerat bra och 
bedömningen från NÅHD är att behovet av en resurslärare 
för ovannämnda grupp består även under åk 8 och 9. 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden godkänner anhållan och beviljar Niclas 
Hage tjänstledighet för tiden 01.08.2010-31.07.2012 under 
förutsättning att skolnämnden kan tillsätta en behörig 
vikarie.  
Nämnden motiverar beslutet med att kontinuitet i 
undervisningen behövs för ovannämnda elevgrupp från 
Källbo skola som höstterminen 2009 inledde skolgång i åk 
7. 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _  
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LOKALVÅRDEN I KÄLLBO SKOLA FRÅN HÖSTTERMINEN 2010 - 

DIMENSIONERING 

Skn § 15 
För närvarande uppgår lokalvårdarresursen i Källbo och 
Pålsböle skolor till 300 %. 
Pålsböle skola 100 % B-V. J tillsvidareanställd 
Källbo skola 100 % E-M.L tillsvidareanställd 
     50 % L.E tillsvidareanställd  
                                         50 % M.N visstidsanställd 
 
Inför höstterminen 2010 sammanförs all skolverksamhet 
till Källbo skola och skolverksamhetens behov av personal 
inom lokalvården minskar. 
 
Sd:s Förslag: 
Skolnämnden inväntar resultatet från den pågående 
städdimensioneringen av kommunens fastigheter. 
 
Beslut: 
Skolnämnden godkände förslaget. 
_ _ _ _ _ _ 


