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Utfärdat den Sida
SKOLNÄMNDEN Kallelse per post och mail  02.09.2009 2

Sammanträdestid Måndagen den 7 september 2009 kl. 15.00

Sammanträdesplats Källbo skola
Ärenden:

111 § Konstatera laglighet och beslutförhet
112 § Protokolljusterare
113 § Föredragningslistan
114 § Rättelseyrkanden avseende skolnämndens beslut 14.08.2009 angående antagande av anbud för
          elevskjutsar läsåret 2009-2010 samt på- och avstigningsplatser (§§ 108 och 110) från
          Boris Boman
          Pia Boman-Cohen
          Jimmy Eriksson och Linda Liljendahl 
          Glenn och Patricia Danielsson 
          Fraenk Andersson och Erica Holmberg
115 § Budget 2009 – budgetuppföljning samt omdisponering av medel för införskaffande av Primus W 4
116 § FRONTER lärplattform i grundskolan
117 § Ärende rörande enskild elev 
118 § Ärende rörande enskild elev
119 § Förslag till taxor och avgifter för år 2010
120 § Budget för år 2010 samt ekonomiplan för åren 2011-2012
121 § Ärende rörande enskild
122 § Anhållan till Ålands landskapsregering om busshållplatser och s.k. ”bulor” längs vägar där landskapet
        är väghållare
123 § Följande sammanträde
       _ _ _ _ _ _
124 § Ärende rörande enskild elev 
125 § Inbjudan till trafikidkare angående elevskjutsar inför höstterminen 2010
        _ _ _ _ _ _ 

                               Enligt uppdrag: Inger Rosenberg-Mattsson, skoldirektör
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§ nr Sammanträdesdatum 07.09.2009 Sida

SKOLNÄMNDEN 111-113 3

KONSTATERA LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

Skn § 111
Sammanträdet konstaterades vara beslutfört med hänsyn 
till antalet närvarande.
_ _ _ _ _ _

PROTOKOLLJUSTERARE

Skn § 112 I tur att justera protokollet är Kaj Ekebom och Solveig 
Gestberg.
_ _ _ _ _ _ _

FÖREDRAGNINGSLISTA

Skn § 113 Föredragningslistan fastställdes med följande 
tillägg:
124 § Rättelseyrkande  avseende tjänstemannabeslut 
         1.9.2009, §100 Fastställande av fritidshemsavgift
125 § Inbjudan till trafikidkare angående elevskjutsar inför 
          höstterminen 2010

        _ _ _ _ _ _ 

 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes

Nämnd Kommun-
styrelse

Kommun-
fullmäktige

på förbundskansliet i Godby

den 14 september 2009 Marianne Söderlund
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§ nr Sammanträdesdatum 07.09.2009 Sida

SKOLNÄMNDEN 114 4

RÄTTELSEYRKANDEN AVSEENDE SKOLNÄMNDENS BESLUT 14.08.2009 
ANGÅENDE ANTAGANDE AV ANBUD FÖR ELEVSKJUTSAR LÄSÅRET 2009-
2010 SAMT PÅ- OCH AVSTIGNINGSPLATSER (§§ 108 OCH 110) 

Skn § 114
Bilaga 1 Rättelseyrkande från Boris Boman 
Bilaga 2 Pia Boman- Cohens brev
Bilaga 3 Glenn och Patricia Danielssons brev
Bilaga 4 Jimmy Erikssons och Linda Liljendahls brev
Bilaga 5 Fraenk Anderssons och Erica Holmbergs brev
 

Bakgrund
I beslut § 108 av den 14 augusti 2009 har skolnämnden 
antagit anbud på elevskjutsar för läsåret 
2009-2010. I beslut § 110 samma dag godkändes 
platserna för skolbarnens på- och avstigning. 

Beslut i upphandlingsfrågan fattades efter att 
skolskjutsarna i lokaltidningarna utbjudits till anbudsgivare. 
Skolnämnden antog det anbud som totalekonomiskt var 
mest fördelaktigt och som uppfyllde de krav som angetts i 
den anbudsförfrågan som skickats ut till anbudsgivarna. 
Beslutet avseende godkännande av på- och 
avstigningsplatser baserades på ett förslag som utarbetats 
i samråd med trafikidkare och skola.

Rättelseyrkanden
Boris Boman (nedan ”Boman”), har genom ombudet jur 
kand Marcus Måtar inkommit med ett rättelseyrkande 
(Bilaga 1). 

Boman anser att organiseringen av skolskjutsarna är 
lagstridig och att den inte stämmer överens med 30 § i 
grundskolelagen (ÅFS 1995:18) och 19 § i 
grundskoleförordningen (ÅFS 1995:95). Som grund för 
detta anges att bestämmelsen om en maximal restid på 

Protokolljusterarnas signatur Protokollet framlagt till påseende Utdragets riktighet bestyrkes
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§ nr Sammanträdesdatum 07.09.2009 Sida

SKOLNÄMNDEN 114 5

RÄTTELSEYRKANDEN AVSEENDE SKOLNÄMNDENS BESLUT 14.08.2009 
ANGÅENDE ANTAGANDE AV ANBUD FÖR ELEVSKJUTSAR LÄSÅRET 2009-
2010 SAMT PÅ- OCH AVSTIGNINGSPLATSER (§§ 108 OCH 110) 

Skn § 114
tre timmar inte uppfylls och att det inte anses acceptabelt 
att en sjuåring måste gå två kilometer och korsa 
Getavägen för att stiga på bussen.

Vidare anges i rättelseyrkandet att anbudsförfrågan är 
skräddarsydd åt bussbolagen. Boman anser att 
taxibilisterna kommer i sämre läge då de inte getts tillfälle 
att bjuda på skjutsningen av högstadieeleverna och att 
den aktuella busslinjen Pettböle-Vandö-Pålsböle-Godby 
redan subventioneras med 49 000 euro.

Sammanfattningsvis anser Boman att upphandlingen inte 
utförts på ett konkurrensneutralt sätt och att behandlingen 
av anbudsgivarna strider mot likabehandlingsprincipen.

Skolnämnden har uppfattat och behandlat följande brev 
som rättelseyrkanden:

Pia Boman-Cohen (nedan ”Boman-Cohen”) har inkommit 
med ett brev med synpunkter på besluten (Bilaga 2). 
Boman-Cohen har ställt sig kritiskt till att linjebuss anlitats 
med hänsyn till skolnämndens strävan att prioritera kvalitet 
och säkerhet i elevtransporterna. Hon har ifrågasatt den 
dagliga restiden för hennes dotter samt ifrågasatt 
trafiksäkerheten vid av- och påstigningar och vintertid med 
hänsyn till väglaget på aktuell vägsträcka.

Glenn och Patricia Danielsson (nedan ”Danielsson”) har i 
ett brev som inkommit till kommunen 
haft synpunkter beträffande på- och avstigningsstället och 
den omständigheten att barnen måste korsa Vandövägen 
(Bilaga 3).
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§ nr Sammanträdesdatum 07.09.2009 Sida

SKOLNÄMNDEN 114 6

RÄTTELSEYRKANDEN AVSEENDE SKOLNÄMNDENS BESLUT 14.08.2009 
ANGÅENDE ANTAGANDE AV ANBUD FÖR ELEVSKJUTSAR LÄSÅRET 2009-
2010 SAMT PÅ- OCH AVSTIGNINGSPLATSER (§§ 108 OCH 110) 

Skn § 114
Linda Liljendahl och Jimmy Eriksson (nedan ”Liljendahl 
och Eriksson”) har i ett brev anmält missnöje mot att deras 
son skall åka buss till skolan. De har i sitt brev påpekat att 
sonen måste korsa Getavägen, vilket de inte godkänner. 
De anser att det inte är humant att sonen måste vänta på 
skolbussen (Bilaga 4).

Fraenk Andersson och Erica Holmberg (nedan 
”Andersson och Holmberg”) har anmärkt på att deras
sju åriga dotter är tvungen att gå två (2) kilometer till och 
från bussen och att de därför måste ha en plats på 
morgonfritids då ingen taxi hämtar henne. Hon måste gå 
över vägen då hon stiger av skolbussen. De har även 
anfört att deras dotter tillbringar knappt tre (3) timmar per 
dag att ta sig till och från skolan (Bilaga 5).

Motivering
Skolskjutsarna som enligt skolstadgan anordnas på 
allmänna vägar har ordnats på ett trafiksäkert sätt. 
Bussarna uppfyller lämplighetskraven på säkerhet och 
kvalitet som finns i anbudshandlingarna. Samråd har skett 
mellan bussbolag, skola och vårdnadshavare samt elever 
för att på- och avstigningsplatserna som fastställts i § 110 
skall vara så bra och trygga som möjligt. Skolnämnden har 
kommit överens med trafikidkaren att avstigningen från 
skolbussen sker på sådant sätt att ingen elev behöver 
korsa 90-väg (Getavägen). Vad gäller Vandövägen 
kommer en liknande lösning att ske vad gäller elevernas 
avstigning till Killingholmsvägen. För att förbättra 
säkerheten och kvaliteten ytterligare kommer 
Skolnämnden att anhålla hos väghållarna om att s k 
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§ nr Sammanträdesdatum 07.09.2009 Sida

SKOLNÄMNDEN 114 7

RÄTTELSEYRKANDEN AVSEENDE SKOLNÄMNDENS BESLUT 14.08.2009 
ANGÅENDE ANTAGANDE AV ANBUD FÖR ELEVSKJUTSAR LÄSÅRET 2009-
2010 SAMT PÅ- OCH AVSTIGNINGSPLATSER (§§ 108 OCH 110) 

Skn § 114
vägbulor (mindre utfyllnader i vägrenen) alternativt att 
hållplatser byggs på de av- och påstigningsplatser längs 
busslinjen där sådant behov finns. 

Skolnämnden utgår ifrån att allmän väg hålls i farbart skick 
av vederbörande väghållare året runt. Trafikidkaren och 
chauffören ansvarar för och gör bedömningen om 
skolskjutsarna kan genomförs på ett tryggt sätt t ex med 
hänsyn till väglag. Skolnämnden håller en fortlöpande 
kontakt med trafikidkarna i dessa frågor.

Av Bomans rättelseyrkande och av Andersson och 
Holmbergs skrivelse framgår att det skulle finnas en elev 
med en restid över tre (3) timmar. Vid genomgång av de 
olika elevernas restid föreligger inte något sådant fall där 
någon elev skulle ha en daglig restid som överskrider tre 
(3) timmar. Andersson och Holmbergs dotter har en daglig 
restid på ca två timmar och 50 minuter i teorin. I praktiken 
åker den eleven med sina föräldrar till ett av kommunen 
ordnat s k morgonfritids varför skolskjuts och beräkningen 
av tid inte blir aktuell. Om föräldrarna önskar att eleven 
skall använda sig av skolskjuts på morgonen i stället för 
nuvarande arrangemang så är det möjligt. Restiden och 
längden på vägsträckan till på- och avstigningsplats hålls 
inom ramarna för det som anges i skolstadgan och 19 § i 
grundskoleförordningen och är således ändamålsenligt 
ordnad. Andersson och Holmbergs yrkande om att 
kommunen ordnar avgiftsfri taxiskjuts ända till hemmet 
alternativt avgiftsfri morgonfritids är således obefogade.

Upphandlingsenheten, i detta fall skolnämnden, har rätt 
men även skyldighet att organisera och upphandla 
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§ nr Sammanträdesdatum 07.09.2009 Sida

SKOLNÄMNDEN 114 8

RÄTTELSEYRKANDEN AVSEENDE SKOLNÄMNDENS BESLUT 14.08.2009 
ANGÅENDE ANTAGANDE AV ANBUD FÖR ELEVSKJUTSAR LÄSÅRET 2009-
2010 SAMT PÅ- OCH AVSTIGNINGSPLATSER (§§ 108 OCH 110) 

Skn § 114
skolskjutsarna så att de är så totalekonomiskt förmånliga 
som möjligt. Organiseringen av skolskjutsarna har 
anpassats för de behov som finns och har inte anpassats 
till förmån för någon anbudsgivare. Skolnämnden har i sin 
anbudsförfrågan begärt att anbudsgivarna får avge anbud 
på de tjänster skolnämnden är i behov av.

Skolnämnden skall ta ställning till de anbud som inkommer 
utifrån förvaltningsrättsliga regler och särskilda regler vad 
gäller upphandling. Vid bedömningen av anbuden avgörs 
anbudsvinnaren utifrån de anbudskriterier som upprättats. 
Anbudskriterierna grundar sig på de behov som föreligger. 
Det ankommer inte på skolnämnden att vid en 
anbudsprövning ta hänsyn till andra omständigheter t ex 
vem som vunnit andra upphandlingar eller stödaspekter. 

Sd:s Förslag:
Skolnämnden finner att upphandlingen skett i enlighet 
med lag, skolstadga, god förvaltningssed och 
anbudskriterier. Skolnämnden förkastar härmed 
rättelseyrkandena med hänvisning till ovannämnda 
motiveringar och förtydliganden. Skolnämndens tidigare 
beslut avseende § 108 och § 110, 14.8.2009 ändras 
sålunda inte.

Beslut:
 Skolnämnden godkände förslaget.
  _ _ _ _ _ _
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SKOLNÄMNDEN 115 9

BUDGET 2009 – BUDGETUPPFÖLJNING SAMT OMDISPONERING AV MEDEL 
FÖR INFÖRSKAFFANDE AV PRIMUS W4

Skn § 115
Bilaga 6 Budgetjämförelse per juni 2009

Källbo skolas föreståndare Cecilia Johansson anhåller om 
att till kommunen få införskaffa ett databasprogram 
PRIMUS för skoladministration, med vilken man 
administrerar uppgifter om elevernas skolgång, elevlistor, 
betyg  mm samt uppgifter om lärare och personal.
Priset uppgår till ca 3700 € för programmet med en årlig 
användarstödsavgift om 209 €.
Godby högstadieskola använder PRIMUS.

Införskaffningen ryms inom budgetens ram.

Sd:s Förslag:
Skolnämnden antecknar budgetuppföljningen till 
kännedom.
Skolnämnden godkänner en omdisponering inom befintlig 
driftsbudget.

Beslut:
Skolnämnden godkände förslaget.
_ _ _ _ _ _
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SKOLNÄMNDEN 116 10

FRONTER – LÄRPLATTFORM I GRUNDSKOLAN

Skn § 116
Bilaga 7 Lärplattformen FRONTERS införande i 

Finström

Ålands landskapsregering har beslutat att i samtliga 
grundskolor i landskapet samt i gymnasialstadiet införa 
lärpattformen FRONTER.

Det senaste läsåret har utbildning anordnats av Ålands 
landskapsregering för skolornas personal.
Vid varje skola finns minst en IT-handledare. I Finström 
har Benita Gustafsson deltagit i en 
administratörsutbildning vilket betyder att kommunen kan 
sköta utbildningen internt för skolans personal.

En IKT-strategi skall utarbetas. För införandet av 
FRONTER behöver skolan under 2010 införskaffa bärbara 
datorer till lärarna samt inför höstterminen 2010 utrusta 
alla klassrum med dataprojektorer.

Sd:s Förslag:
Skolnämnden antecknar informationen till kännedom.

Beslut:
Skolnämnden godkände förslaget.
_ _ _ _ _ _
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ÄRENDE RÖRANDE ENSKILD ELEV 

Skn § 117

Sd:s Förslag:

Beslut:
_ _ _ _ _ _
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ÄRENDE RÖRANDE ENSKIL ELEV 

Skn § 118

Sd:s Förslag:

Beslut:

_ _ _ _ _ _
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SKOLNÄMNDEN 119 13

FÖRSLAG TILL TAXOR OCH AVGIFTER FÖR ÅR 2010

Skn § 119

Bilaga 9 Fastställda taxor och avgifter för år 2009
samt förslag till taxor och avgifter för år 2010

Sd:s Förslag:
Skolnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att taxor och 
avgifter för år 2010 fastställs enligt nämndens förslag i 
bilaga 7.

Beslut:
Skolnämnden godkände förslaget.
_ _ _ _ _ _
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SKOLNÄMNDEN 120 14

BUDGET FÖR ÅR 2010 SAMT EKONOMIPLAN FÖR ÅREN 2011-2012

Skn § 120
Bilaga 10  Budgetdirektiv
Bilaga 11  Budgetförslag för år 2010
Bilaga 12  Investeringsbudget  för år 2010
Bilaga 13  Ekonomiplan för åren 2011-2012

Sd:s Förslag:
Skolnämnden överlämnar budgetförslaget för år 2010 för 
drift och investeringar samt ekonomiplanen för åren 2011-
2012 enligt bilagor.

Beslut:
Skolnämnden godkände förslaget.
_ _ _ _ _ _
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SKOLNÄMNDEN 121 15

ÄRENDE RÖRANDE ENSKILD

Skn § 121

Sd:s Förslag:
 

Beslut:

_ _ _ _ _ _
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SKOLNÄMNDEN 122 16

ANHÅLLAN TILL ÅLANDS LANDSKAPREGERING OM BUSSHÅLLPLATSER OCH 
S.K ”BULOR” LÄNGS VÄGAR DÄR LANDSKAPET ÄR VÄGHÅLLARE

Skn § 122
Föreståndare Cecilia Johansson presenterade förslag till 
placering av busshållplatser och bulor längs vägar med 
elevtransporter i norra delen av Finström.

Fördes fram förslag om att nämnden innan beslut åker 
längs samtliga skjutslinjer i kommunen.

Beslut:
Skolnämnden beslöt återremittera ärendet.
_ _ _ _ _ _
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SKOLNÄMNDEN 123 17

FÖLJANDE SAMMANTRÄDE

Skn § 123
Beslut:
Skolnämnden beslöt att preliminärt hålla följande 
sammanträde måndagen den 5 oktober 2009.
_ _ _ _ _ _
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SKOLNÄMNDEN 124 18

ÄRENDE RÖRANDE ENSKILD ELEV 

Skn § 124

Sd:s Förslag:

Beslut:

_ _ _ _ _ _
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SKOLNÄMNDEN 125 19

INBJUDAN TILL TRAFIKIDKARE ANGÅENDE ELEVSKJUTSAR INFÖR 
HÖSTTERMINEN 2010

Skn § 125
Beslut:
Skolnämnden beslöt att i januari 2010 inbjuda samtliga 
trafikidkare som innevarande läsår ombesörjer 
elevtransporterna till lågstadieskolorna till ett 
diskussionsmöte innan elevskjutsarna inför höstterminen 
2010 bjuds ut. 
_ _ _ _ _ _ _
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