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Protokolljusterarnas signaturer   Protokollet framlagt                   Utdragets riktighet bestyrker 

    till påseende 

 

 

   

PROTOKOLLSIDA 

 

Sammanträdestid:  Måndag den 23.5.2022 kl 18:30-19:15 

Sammanträdesplats:    Kommunkansli, Åva 

 

Beslutande 

 

Ordinarie:   

        

                 Tiina Thörnroos, ordf. 

 Catarina Gunnars, vice ordf.  

  Mikael Eklund  

  Ella Hellström (på distans) 

   Tomas Husell  

 

 

 

 

Personliga ersättare: 

 

  Marlene Åberg  

   Mathias Lindman 

   Susanne Sandberg 

   Ralf Sandberg  

   Anna-Lena Henriksson 

 

 

Övriga: 

   Tommy Öström, kommunstyrelsens ordförande   

 Jonny Karlström, kommunstyrelsens representant 

 Egil Mattsson, kommundirektör 

 Julia Grünewald, utbildningschef 

 Malena Strandvall, föreståndare Brändö Grundskola 

      

    

Ärenden: § 18 – § 27 

 

Underskrift:                      ___________________               ____________________ 

    

  Tiina Thörnroos             Julia Grünewald 

 ordförande             protokollförare 

    

   

Justering:                       ___________________               ____________________ 

    

    

  protokolljusterare             protokolljusterare 

 

 

Protokollet framlagt till påseende den 31. maj 2022 på kommunkansliet i Åva. 

 

Intygar:  __________________ 

  

Utdragets riktighet intygar     datum: 

 

 __________________ 
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JUSTERAD ÄRENDELISTA 

 

 

 

§18 

§19 

§20 

§21 

§22 

§23 

§24 

§25 

§26 

§27 

 

 

 

 

 

Laglighet och beslutförhet 

Val av protokolljusterare 

Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan. 

Ärenden till kännedom 

Timresurs 2022/2023 

Arbetsvärderingsdelen 

Eli och Mabel Björkwalls fond  

Beslut om delegering 

Arbetsgruppen om tillgängliggörande av skolbyggnaden 

Tilläggsbudget I 
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§ 18 – LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRDHET 

 

Bildningsnämnden 23.5.2022 

 

 

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. 

 

 

 

§ 19 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

 

Bildningsnämnden 23.5.2022 

   

Två ledamöter utses att justera sammanträdets protokoll. 

 

BESLUT:  Catarina Gunnars och Mikael Eklund valdes till protokolljusterare. 

 

 

 

§ 20 – GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

Bildningsnämnden 23.5.2022 

 

FÖRSLAG: I kallelsen står felaktigt §27 – Tilläggsbudget II fast det handlar om 

Tilläggsbudget I. Paragrafen ändras till §27 – Tilläggsbudget I 

 

BESLUT: enligt förslag. 

  



                                                                 
BRÄNDÖ KOMMUN   BILDNINGSNÄMNDEN 
     23.05.2022                                                                        möte 3/2022 
  4(12) 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Protokolljusterarnas signaturer   Protokollet framlagt                   Utdragets riktighet bestyrker 

    till påseende 

 

 

§21 – ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 
 

 

- utbildningschefens tjänstemannabeslut 

- personalsituation till hösten i skolan 

- personalsituation till hösten i daghemmet 

  



                                                                 
BRÄNDÖ KOMMUN   BILDNINGSNÄMNDEN 
     23.05.2022                                                                        möte 3/2022 
  5(12) 
 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Protokolljusterarnas signaturer   Protokollet framlagt                   Utdragets riktighet bestyrker 

    till påseende 

 

 

§ 22 – Timresurs 

 

Bildningsnämnden 23.5.2022 

 

Föreståndaren Strandvall har lämnat in förslag till timresurs inför kommande läsår. 

Förslaget finns som bilaga. 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden godkänner timresurs för läsåret 2022-2023 enligt bilaga.  

 

BESLUT: enligt förslag. 
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§ 23 – ARBETSVÄRDERINGSDELEN 

 

Bildningsnämnden 23.5.2022 

 

För läsåret ska en arbetsvärderingsdel av lönen fördelas till den eller de lärare, som har extra 

betungande eller på annat sätt viktiga uppgifter. Denna pott är detta läsår €115,68 per månad. 

 

Kollegiet är hört och föreslår att Emilia Turakka får tillägget i år med motiveringen att hon 

har haft särskilt krävande uppgifter inom FBU med elever på mycket olika nivåer i 

språkutvecklingen. Dessutom tar hon ofta på sig extra rastvakter och har ställt upp som 

morgondejour (öppnat dörrarna) under den period som vi inte hade en fastighetsskötare. 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden beslutar att arbetsvärderingsdelen tilläggs Emilia Turakka. 

 

BESLUT: enligt förslag. 
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§24 – ELI OCH MABEL BJÖRKWALLS FOND 

 

Bildningsnämnden 23.5.2022 

 

En del av räntan till Eli och Mabel Björkwalls stipendiefond skall årligen delas ut till elever i 

Brändö grundskola. Summan beräknas enligt stadgarna för stipendiefonden.  

5% av kapitalet anses som ränta och av denna ränta delas 90% ut till elever och 10% läggs till 

kapitalet. Kapitalet är per 23.5.2022 € 4509,63. Räntan beräknas då motsvarar € 225,48. Av 

denna ränta skall € 200 delas ut till elever och € 25,48 läggas till kapitalet. 

 

Lärarkollegiet beslutar om vilka elever mellan åk 3-6 och åk 7-9 får stipendiet enligt fondens 

ändamål: 

 

”Fondens ändamål är att uppmuntra och belöna elever i kommunens grundskolor som: 

- har visat gott och föredömligt uppförande såväl inom som utom skolan. 

- oberoende av förutsättningar och nivå på studieresultat har visat stort intresse för studier.” 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Utbildningschefen meddelar föreståndaren att €200 skall delas ut till elever. €25,48 läggs till 

kapitalet. 

  

BESLUT: enligt förslag. 
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§25 – BESLUT OM DELEGERING 

 

Bildningsnämnden 23.5.2022 

 

Bildningsnämnden beslutar om bidragsärenden, som med fördel kan delegeras till 

utbildningschefen.  

Enligt stadgan i Eli och Mabel Björkwalls fond är det bildningsnämnden som ska underrätta 

föreståndaren om stipendiebelopp. Det finns dock mycket klara regler enligt vilka regler 

stipendiebeloppet tas fram. 

Motsvarande gäller för hemortsstipendier, där det finns tydliga regler för beviljande.  

Även arbetsvärderingsdelen kunde med fördel delegeras till utbildningschefen, eftersom 

beslutet tas i samråd med kollegiet. 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden delegerar beslutanderätt gällande Björkwall fondens stipendiesumman, 

beviljande av hemortsstipendier samt arbetsvärderingsdelen till utbildningschefen.  

 

BESLUT: enligt förslag. 
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§26 – ARBETSGRUPPEN FÖR TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV SKOLBYGGNADEN 

 

Bildningsnämnden 23.5.2022 

 

Arbetsgruppen har haft ett möte 19.5.2022 och har lämnat in förslag till vidareutredning. 

Förslaget finns som bilaga till protokollet. 

 

I förslaget går fram olika alternativ till det fortsatta arbetet med tillgängliggörandet av 

skolbyggnaden. 

 

Arbetsgången har diskuterats med kommundirektören Egil Mattsson, som för tillfälle även 

ansvarar för byggnadstekniska området. Tanken har varit den att skicka ärendet direkt till 

kommunstyrelsen för vidarebehandling. 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden skickar arbetsgruppens förslag för det fortsatta arbetet med 

tillgängliggörandet till kommunstyrelsen med önskan om att flera delar av skolbyggnaden 

tillgängliggörs och att det handläggs i brådskande ordning. 

Ärendet till kommunstyrelsen. 

 

BESLUT: enligt förslag. 
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§27 – TILLÄGGSBUDGET I 

 

Bildningsnämnden, 23.05.2022 

 

Undertecknad har gjort en ekonomisk genomgång av bildningsnämndens resultatområden. 

Överlagt motsvarar genomgången förväntningarna. 

 

Det behövs dock ett nytt videoövervakningssystem för idrottshallen. Hittills har undertecknad 

fått in endast en offert, men det ger ändå en uppskattning av kostnadsnivån. Offerten finns om 

bilaga. 

 

Kostnadsställe Materiel för RO Brändöhallen borde ökas med 2500e. 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden äskar enligt ovan om 2500e i tilläggsmedel för Brändöhallen. 

Ärendet till kommunstyrelsen. 

 

BESLUT: enligt förslag. 
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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 18-27 

 

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 

rättelse-yrkande 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  

 

 

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   
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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 

 

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. 

Förvaltnings-besvär 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  

 


