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PROTOKOLLSIDA
Sammanträdestid:
Sammanträdesplats:

Torsdag den 12.4.2018 kl 18:00
Kommunkansli, Åva

Beslutande
Ordinarie:

Personliga ersättare:
Tiina Thörnroos, ordf.
Jonny Karlström, vice ordf.
Thomas Sjöman
Pia Lindberg-Lumme
Mikaela Berg

Marlene Åberg
Mathias Lindman
Ralf Sandberg
Anna-Lena Henriksson
Mikael Eklund

Övriga:
Tommy Öström, kommunstyrelsens ordförande
Mari Sjöman, kommunstyrelsens representant
John Wrede, kommundirektör
Julia Grünewald, skoldirektör
Malena Strandvall, föreståndare Brändö Grundskola
Ärenden: § 12 – § 23
Underskrift:

___________________
Tiina Thörnroos
ordförande

Justering:

___________________

protokolljusterare

____________________
Julia Grünewald
protokollförare

____________________

protokolljusterare

Protokollet framlagt till påseende den 23. april 2018 på kommunkansliet i Åva.
Intygar:
Utdragets riktighet intygar

__________________
datum:
__________________
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JUSTERAD ÄRENDELISTA

§12

Laglighet och beslutförhet

§13

Val av protokolljusterare

§14

Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan.

§15

Tjänst som lektor i matematik

§16

Tjänst som lektor i svenska

§17

Klasslärarvikariat

§18

Timlärare

§19

Bidrag

§20

Remiss lagförslag

§21

Bokslut

§22

Utveckling skolan

§23

Svenska för inflyttade
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§ 12 – LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRDHET
Skolnämnden 12.4.2018
Ordförande läser upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall vara antecknat sammanträdesplats
och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas. De närvarande antecknas i närvarolistan. Enligt
23 § i kommunallagen är nämnden beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande.
FÖRSLAG:
Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört.
BESLUT: enligt förslag.

§ 13 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Skolnämnden 12.4.2018

Två ledamöter utses att justera sammanträdets protokoll.
BESLUT: Pia Lindberg-Lumme och Mikaela Berg valdes till protokolljusterare.

§ 14 – GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Skolnämnden 12.4.2018
FÖRSLAG: Ett extra ärende: §23 SVENSKA FÖR INFLYTTADE
BESLUT: enligt förslag.
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§ 15 – TJÄNST SOM LEKTOR I MATEMATIK
Skolnämnden 12.4.2018

En tjänst som lektor i matematik har varit lediganslagen. Tjänsten har sökts av två sökanden
och en sammanställning finns som bilaga till protokollet. Ingen sökande är behörig.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:

Skolnämnden väljer Magnus Perander som lektor i matematik för tiden 1.8.2018 till
31.7.2019. Perander bör meddela, om han tar emot tjänsten senast den 30.4.2018. Ifall
Perander tackar nej, väljer skolnämnden Mika Pettersson.
BESLUT: enligt förslag.
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§ 16 – TJÄNST SOM LEKTOR I SVENSKA
Skolnämnden 12.4.2018
En tjänst som lektor i svenska har varit ledig anslagen. Tjänsten har sökts av 3 sökanden. En
sammanställning finns som bilaga.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden väljer Monica Holmström som lektor i svenska. Tjänsten tillträdes 1.8.2018 med
prövotiden på 6 månader.
Diskussion. Förslag av ledamot Berg att Anneli Gustafsson väljs till lektor i svenska med motivering
att både är behöriga men Gustafsson har mera erfarenhet som lärare. Förslaget understödes av ledamot
Karlström.
Ordförande upprättade omröstningsproposition så att föredragandes förslag är ja-röst och Bergs
förslag nej-röst. Rösterna föll nej: ledamot Berg, ledamot Karlström och ordförande Thörnroos och ja:
ledamot Lindberg-Lumme.
BESLUT: Anneli Gustafsson väljs som lektor i svenska. Tjänsten tillträds 1.8.2018 med prövotiden
på 6 månader. Gustafsson bör meddela om hon tar emot tjänsten senast den 30.4.2018. Ifall
Gustafsson tackar nej, väljs Holmström.
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§ 17 – KLASSLÄRARVIKARIAT
Skolnämnden 12.4.2018
Ett vikariat som klasslärare för läsåret 2018/2019 har varit lediganslagen. Eftersom ingen hade sökt
tjänsten, lediganslågs vikariatet på nytt med sista ansökningsdag 6.4. Denna gång kom det in fyra
ansökningar och en sammanställning finns som bilaga

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden väljer Ida Jansson som vikarierande klasslärare för tiden 1.8.2018-31.7.2019. Jansson
bör meddela om hon tar emot tjänsten senast den 30.4.2018.
Beslut: enligt förslag.
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§ 18 – TIMLÄRARE
Skolnämnden 12.4.2018
En eller flera anställningar som timlärare har varit lediganslagna. Tjänsten har sökts av 6 sökanden. En
sammanställning finns som bilaga. Vilka timmar det behövs timlärare för beror framför allt på
anställningarna som gjordes i SkolN §15-17/2018.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skoldirektören och skolnämndens ordförande väljer timlärare för tiden 1.8.2018-31.7.2019, efter att
alla berörda valda från SkolN § 15-17/2018 har meddelat om de tar emot tjänsterna eller inte.
BESLUT: enligt förslag.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BRÄNDÖ KOMMUN

SKOLNÄMNDEN

12.4.2018

möte 2/2018
8(14)

_______________________________________________________________________________________

§ 19 – BIDRAG
Skolnämnden 12.4.2018
Under marsmånad kunde bl.a. föreningar ansöka om bidrag från kommunen. Ansökningar delades
mellan kultur- och biblioteksnämnden och skolnämnden beroende på innehåll. Följande ansökningar
kom till skolnämnden:
4H

verksamhetsbidrag

€ 1400

Skunk

verksamhetsbidrag

€ 1250

Brändö Ik

verksamhetsbidrag

€ 1800

brändÖluffen

projektbidrag

€ 3000

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden beviljar de sökta bidragen för Skunk, Brändö Ik och brändÖluffen. Bidraget till 4H
sänks till € 700, men kommunen betalar medlemsavgift för samtliga elever, som vill vara med i 4H
läsåret 2018/2019.
Beslut: enligt förslag.
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§ 20 – REMISS LAGFÖRSLAG
Skolnämnden 12.4.2018
ÅLR begär utlåtande av skolnämnden i form av synpunkter på ”Lagförslag om reform av
kommunstruktur på Åland”.
Kommunstyrelsen och kommunfullmäktige har på resp. senaste mötet behandlat
remissförslaget. Svaret finns som bilaga.

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Ärendet till kännedom. Kommunfullmäktige har gett sitt utlåtande på mötet den 11.4.2018.
Beslut: tecknas till kännedom.
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§ 21 – BOKSLUT
Skolnämnden 12.4.2018

Verksamhetsberättelserna för resultatområden Grundskola, Eftermiddagsverksamhet,
Medborgarinstitut, Ungdoms- och idrottsverksamheten och Brändöhallen bifogas.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:

Till protokollet bifogad verksamhetsberättelse och bokslut godkänns och skickas till
kommunstyrelsen.
Ärendet till kommunstyrelsen.
Beslut: enligt förslag.
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§ 22 – UTVECKLING SKOLAN
Skolnämnden 12.4.2018
I enlighet med SkolN §7/2018 har föredragande fortsatt arbeta med skolutvecklingen. Den 3e april
hade lärarkollegiet en fortbildningsdag, där skolutvecklingen diskuterades. En sammanfattning finns
som bilaga.
Som nästa steg behöver bl.a. kostnaderna utredas.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Skolnämnden ger skoldirektören i uppdrag att fortsätta med arbetet och ta fram ett budgetförslag till
projektet.
Beslut: enligt förslag.
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§ 23 – SVENSKA FÖR INFLYTTADE
Skolnämnden 12.4.2018
15. KURS I SVENSKA FÖR INFLYTTADE MED ANNAN
MODERSMÅL/INTEGRATION/ BEGÄRAN TILL SKOLNÄMNDEN/MEDIS.
Närings- och utvecklingsnämnden 12.02.2018:
Konstaterades att antalet invånare som inte har svenska som modersmål fortsätter att öka i
kommunen.
Enligt ÅSUBs siffror för 31.12.2016 var procenten som inte hade svenska som modersmål
25,9 % (med finska som modersmål 18,7 % och övriga 7,2 %).
KD påtalat frågan såväl för Medis, ansvarig för bl.a. vuxenutbildningen i landskapet, och
skol.dir. Julia Grünewald d.v.s. Skolnämnden). Tillsvidare utan resultat även om ett visst
intresse och viss förståelse.
FÖRSLAG:
Skolnämnden föreslås ta sig an frågan d.v.s. arrangerandet av kurser i svenska för de
invånare som inte har svenska som modersmål.
Som motivering anförs att kunskaper i svenska på en hyfsad nivå behövs för en lyckad
integration i samhället Brändö kommun (social hållbarhet ref. till Utvecklings- och
hållbarhetsagendan för Åland). Utan kunskaper i svenska svårt, omöjligt, att ta del av bl.a.
de beslut som kommunen fattar för sina invånare (protokoll m.m.) och även allmän
information som den som finns i Info-bladet, lokal media m.m.
BESLUT:
Enligt förslag.
Skolnämnden fick från Närings- och utvecklingsnämnden i uppdrag att utreda möjligheter till
undervisning i svenska för kommuninvånare, som inte har svenska som modersmål. Kommunen har
ett avtal med Medborgarinstitutet, vilket i sin tur står för vuxenutbildningen i Brändö.
Föredragande har varit i kontakt med Medis rektorn, Siv Ekström, samt Medis kontaktperson i
kommunen, Linda Karlström. Det finns olika svenska kurser, som Medis kan tillhanda hålla: Svenska
för inflyttade (SFI), Svenska i arbete eller svenska som en vanlig Mediskurs under en termin.
SFI motsvarar i omfattning heltidsarbete, dvs. kursen pågår alla vardagar. En sådan kurs finns för
tillfälle i kommunen med två deltagare. Svenska i arbete är en kurs, som hålls hälften av tiden på
avlönad arbetstid, hälften på fritiden. En arbetsgivare tar kontakt med Medis, eftersom arbetsgivaren
har arbetstagare, som vill förbättra sina språkkunskaper. En sådan kurs har det senast funnits för ca.
två år sedan i samarbete med Brändö Lax, Brändö kommun och Medis.
Föredragande och Karlström kom överens om att en vanlig Mediskurs, dvs. en kvällskurs på ca två
lektioner per gång, är den bästa lösningen för vår situation. En sådan kurs finns med på kurslistan till
höstterminen.
FÖREDRAGANDES FÖRSLAG:
Ärendet till kännedom.
Beslut: tecknas till kännedom.

Protokolljusterarnas signaturer

Protokollet framlagt
till påseende

Utdragets riktighet bestyrker

BRÄNDÖ KOMMUN

SKOLNÄMNDEN

12.4.2018

möte 2/2018
13(14)

_______________________________________________________________________________________

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄR
BESVÄRSFÖRBUD
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt § 112 i
Landskapet Ålands kommunallag rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över
beslutet.
Paragrafer 12-14, 18, 20-23

RÄTTELSEYRKANDE
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut av skolnämnden kan enligt § 110 i Landskapet Ålands
kommunallag begära rättelse av beslutet genom ett rättelseyrkande som ska inlämnas skriftligt till
skolnämnden (se adress nedan). Rättelseyrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen
protokollet framlagts till offentligt påseende.
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkande bör inlämnas till posten i så god tid att de hinner fram innan tidsgränsens utgång.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller
annan person som befullmäktigats härtill. Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i
original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
Paragrafer 15-17, 19

KOMMUNALBESVÄR
I nedan nämnda beslut i vilka nämnden behandlat rättelseyrkanden kan ändring sökas skriftligt genom
besvär. Endast den som framställt rättelseyrkandet eller den som påverkats av ett ändrat beslut med
anledning av ett rättelseyrkande kan söka kommunalbesvär. Besvär ska inlämnas senast 30 dagar efter
delfåendet till Ålands förvaltningsdomstol (adress nedan).
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3. beslutet annars strider mot lag
Besvärsskriften skall innehålla
1. det beslut i vilket ändring söks i original eller styrkt kopia
2. till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
3. de grunder på vilka ändring yrkas
4. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden har börjat
5. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden
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Den ska undertecknas av sökanden eller dess ombud samt ange dennes namn, hemkommun samt
postadress
Paragrafer

FÖRVALTNINGSBESVÄR
Förvaltningsbesvär kan sökas av den vars rätt, skyldighet eller fördel beslutet gäller. Förvaltningsbesvär kan endast sökas på laglighets- eller ändamålsenlighetsgrunder. Förvaltningsbesvär anlitas då
en myndighets beslut grundar sig på speciallagstiftning. Denna typ av besvär skall ställas till Ålands
förvaltningsdomstol (adress nedan) senast 30 dagar efter delfåendet av beslutet och skall innehålla:
1. ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
2. vilket beslut som överklagas och original eller styrkt kopia av det
3. vilka ändringar som yrkas i beslutet
4. motiveringarna till att beslutet bör ändras
Den ska undertecknas av sökanden eller dess ombud samt ange dennes namn, hemkommun samt
postadress
Enligt lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) införs fr.o.m. 01.01.2016 en rättegångsavgift om 250
€ (gäller även besvär som avisas eller återtas). Huvuddelen av social- och sjukvårdsärenden förblir
avgiftsfria. Avgift tas inte ut om ändringssökanden har framgång i ärendet.

Paragrafer -

ADRESSER
Brändö kommun
Skolnämnden
22940 ÅVA

Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
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