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Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser i  
Godby den 4 mars 2015. 
 
Protokollet är framlagt till påseende i förbundskansliet i Godby den 16 mars 2015. 
 

Intygar Mathias Eriksson, skoldirektör  

 
 
 
 

 



  

 

 

 
 
FINSTRÖMS KOMMUN 

 
 SKOLNÄMNDEN 

 
            
PROTOKOLL 
 
9.3.2015 
 

 
Nr 
 
2 
 

Tid Måndagen den 9.3.2015 kl. 16.15-16.55 

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 
 Ida Eklund, vik. kommundirektör  
 Mathias Eriksson, skoldirektör 

 

Ärenden §§ 11-17 

Underskrifter Godby den 9.3.2015  

   

 Catrin Schönberg 
Ordförande  

Mathias Eriksson 
Sekreterare       

Protokolljustering   

 Miina Fagerlund 
Protokolljusterare 

Lena Marcus 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Godby den 4 mars 2015   

Protokollet är framlagt till på-
seende  

Godby den 16 mars 2015  

   

Intygar Mathias Eriksson  
skoldirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Godby den  

   

Underskrift Marica Sundholm  
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Signaturer                    Protokolljusterare                 Protokolljusterare               Utdragets riktighet bestyrkes 
 
 
                                    Miina Fagerlund                    Lena Marcus Marica Sundholm         

§ 11 Mötets laglighet och beslutförhet 
SN § 11 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 53 håller varje organ sina sam- 
9.3.2015 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 har onsdagen den 4.3.2015 kungjorts att skol-
nämnden sammanträder måndagen den 9.3.2015 på kommungården kl.16.15 och 
att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende måndagen den 16.3.2015.  

 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i skolnämn-
den samt åt kommunstyrelsens ordförande och representant onsdagen den 
4.3.2015. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i skolnämnden.  

 
Beslut: Ordförande konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat och till an-
talet ledamöter beslutfört. 
------------- 

 
§ 12 Val av två protokolljusterare 
SN § 12 Enligt Finströms kommuns förvaltningsstadga § 65 skall protokollet justeras av 
9.3.2015 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 Miina Fagerlund och Kristoffer Gottberg i tur att justera. 

 
Beslut: Till protokolljusterare valdes Miina Fagerlund och Lena Marcus. 
------------- 

 
§ 13 Godkännande av föredragningslistan 
SN § 13  
9.3.2015 Beslut: Föredragningslistan godkändes utan ändringar.   

 ------------- 
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                                    Miina Fagerlund                    Lena Marcus                       Marica Sundholm                                  

§ 14 Verksamhetsberättelse och bokslut 2014 
SN § 14  
9.3.2015 De ansvariga tjänstemännen inom skolnämnden har gjort upp en verksamhetsberättelse 

för 2014. Bokslutet visar att budgetramen har underskridits med 107 700 euro på extern 
nivå. 

 
 Orsakerna till underskridningen beror till största delen på att Finströms andel av de bud-

geterade kostnaderna för skolverksamheten inom NÅHD under 2014 blev 0,89 % lägre 
än beräknat. 

 
 

 SD:s förslag: Skolnämnden godkänner verksamhetsberättelsen och bokslutet för 2014 
och sänder dem vidare till KST för behandling. 

 
 Beslut: Enligt förslag. 
 ____________________ 
 Bilaga nr 1/2/9.3.2015  
 ____________________ 
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                                    Miina Fagerlund                    Lena Marcus                       Marica Sundholm                                  

§ 15 Val av lokalvårdare 
SN § 8   
9.2.2015 Ett arbetsavtal som lokalvårdare på 50 % av heltid har varit lediganslaget att sökas 

senast torsdagen den 5.2.2015 kl. 12.00. Inom utsatt tid har arbetsavtalet sökts av 24 
personer. Ledningsgruppen har gjort upp en medarbetarprofil för arbetsavtalet. Den 
som motsvarar profilen bäst är Sandra Landin.  

 
SD:s förslag: Skolnämnden väljer Sandra Landin till arbetsavtalet som lokalvårdare på 
50 % av heltid vid Källbo skola. I arbetsavtalet ingår en prövotid på fyra månader. Den 
som blir vald skall lämna straffregisterutdrag och läkarintyg inom 30 dagar från delfåen-
det av beslutet. Om nämnda handlingar inte kan visas upp förfaller arbetsavtalet dagen 
efter den utsatta tiden. 

     
 Beslut: Enligt förslag. 
 ____________________ 

Bilaga nr 5/1/9.2.2015 Sammanställning av sökande 
____________________ 

 
SN § 15 
9.3.2015 Eftersom Sandra Landin har meddelat att hon inte vill ingå arbetsavtal med Finströms 

kommun som lokalvårdare på 50 % av heltid vid Källbo skola så behöver en ny lokal-
vårdare utses. Ledningsgruppen har utgående från de kriterier som de har ställt upp valt 
att kalla tre personer till intervju. Av de intervjuade anser ledningsgruppen att Carola Er-
iksson bäst motsvarar den medarbetarprofil som söks.  

 
SD:s förslag: Skolnämnden väljer Carola Eriksson till arbetsavtalet som lokalvårdare 
på 50 % av heltid vid Källbo skola. I arbetsavtalet ingår en prövotid på fyra månader. 
Den som blir vald skall lämna straffregisterutdrag och läkarintyg inom 30 dagar från del-
fåendet av beslutet. Om nämnda handlingar inte kan visas upp förfaller arbetsavtalet 
dagen efter den utsatta tiden. 

 
Beslut: Enligt förslag. 
____________________ 
Bilaga nr 2/2/9.3.2015 Sammanställning av sökande 
____________________ 

 
  
  



FINSTRÖMS KOMMUN                              SKOLNÄMNDEN                         PROTOKOLL    NR 2/9.3.2015 
 

6 

 

 

Signaturer                    Protokolljusterare                 Protokolljusterare               Utdragets riktighet bestyrkes 
 
 
                                    Miina Fagerlund                    Lena Marcus                       Marica Sundholm                                  

§ 16 Val av klasslärare med undervisningsskyldighet i gymnastik 
SN § 16   
9.3.2015 En tillsvidare tjänst som klasslärare med undervisningsskyldighet i gymnastik vid Källbo 

skola har varit lediganslagen att sökas senast den 23.2.2015 kl. 12.00. Inom utsatt tid 
har tjänsten sökts av 14 personer. Av dem är 6 behöriga. Ledningsgruppen vid Källbo 
skola har intervjuat tre av de behöriga sökandena. Efter genomförda intervjuer föreslår 
ledningsgruppen att Markus Öhrling väljs till tjänsten. Markus är behörig klasslärare 
med inriktning på idrott. Markus är också utbildad idrottsinstruktör. Markus har sedan 
höstterminen 2011 arbetat som specialklasslärare vid Källbo skola. Om Markus väljer 
att inte ta emot tjänsten så behöver alternativ utses. 

 
 
SD:s förslag: Skolnämnden väljer Markus Öhrling till den lediganslagna tjänsten som 
klasslärare med undervisningsskyldighet i gymnastik vid Källbo skola tillsvidare fr.o.m. 
01.08.2015. I andra hand utses Madeléne Fyrqvist och i tredje hand Lina Masgård. 

 
   

Beslut: Enligt förslag. 
 ____________________ 

 Bilaga nr 3/2/9.3.2015  
 ____________________ 
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                                    Miina Fagerlund                    Lena Marcus                       Marica Sundholm                                  

§ 17 Val av speciallärare 
SN § 17   
9.3.2015 En tillsvidare tjänst som speciallärare vid Källbo skola har varit lediganslagen att sökas 

senast den 23.2.2015 kl. 12.00. Inom utsatt tid har tjänsten sökts av 9 personer. Av dem 
är 3 behöriga. Ledningsgruppen vid Källbo skola har intervjuat två av de behöriga sö-
kandena. Efter genomförda intervjuer föreslår ledningsgruppen att Sofie Ekholm väljs till 
tjänsten. Sofie är behörig som såväl speciallärare som klasslärare. Sofie har under in-
nevarande läsår jobbat som speciallärare vid Källbo skola och är under tiden tjänstledig 
från sin tillsvidare tjänst som klasslärare vid Källbo skola. Sofie har varit anställd som 
klasslärare i Finströms kommun sedan 04.08.2009.  

 
 
SD:s förslag: Skolnämnden väljer Sofie Ekholm till den lediganslagna tjänsten som 
speciallärare vid Källbo skola tillsvidare fr.o.m. 01.08.2015.  

 
   

Beslut: Enligt förslag. 
 ____________________ 

 Bilaga nr 3/2/9.3.2015  
 ____________________ 
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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: 11-14 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt  
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: 15-17 
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: 15-17 
       

                 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. 
 

 
 

 


