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Protokolljusterarnas signaturer   Protokollet framlagt                   Utdragets riktighet bestyrker 

    till påseende 

 

 

   

PROTOKOLLSIDA 

 

Sammanträdestid:  Onsdag den 21.9.2022 kl 18:30-20:15 

Sammanträdesplats:    Kommunkansli, Åva 

 

Beslutande 

 

Ordinarie:   

        

                 Tiina Thörnroos, ordf. 

 Catarina Gunnars, vice ordf.  

  Mikael Eklund  

  Ella Hellström, distans §32-36 

   Tomas Husell, §32-36  

 

 

 

 

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 (distans §28-32) 

      

    

Ärenden: § 28 – § 36 

 

Underskrift:                      ___________________               ____________________ 

    

  Tiina Thörnroos             Julia Grünewald 

 ordförande             protokollförare 

    

   

Justering:                       ___________________               ____________________ 

    

    

  protokolljusterare             protokolljusterare 

 

 

Protokollet framlagt till påseende den 28. september 2022 på kommunkansliet i Åva. 

 

Intygar:  __________________ 

  

Utdragets riktighet intygar     datum: 

 

 __________________ 
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ÄRENDELISTA 

 

 

 

§28 

§29 

§30 

§31 

§32 

§33 

§34 

§35 

§36 

 

 

 

 

 

 

Laglighet och beslutförhet 

Val av protokolljusterare 

Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan. 

Utvärdering grundskola 2021-2022 

Arbetsplan grundskola 2022-2023 

Ärenden till kännedom 

Tilläggsbudget II 

Simstranden fortsatta åtgärder 

Idéer inför budget 2023 
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§ 28 – LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRDHET 

 

Bildningsnämnden 21.9.2022 

 

 

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. 

 

 

 

§ 29 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

 

Bildningsnämnden 21.9.2022 

   

Två ledamöter utses att justera sammanträdets protokoll. 

 

BESLUT:  Catarina Gunnars och Mikael Eklund valdes till protokolljusterare. 

 

 

 

§ 30 – GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

Bildningsnämnden 21.9.2022 

 

FÖRSLAG: inga extra ärenden. 

 

BESLUT: enligt förslag. 
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§ 31 – UTVÄRDERING GRUNDSKOLA 2021-2022 
 

Bildningsnämnden 21.9.2022 

 

Till bildningsnämndens uppgift hör uppföljning och utvärdering av skolans verksamhet. Läsåret 

2021/2022 hölls ett utvärderingsmöte med lärarkollegiet i början av vårterminen samt vid 

terminens slut. Föreståndaren utvärderade läsåret också tillsammans med elevrådet. Som bilaga 

finns en utvärdering av läsåret skriven av föreståndaren. Föreståndaren presenterar 

utvärderingen på mötet. 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden godkänner utvärderingen av läsåret 2021-2022. 

 

BESLUT: enligt förslag. 
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§ 32 – ARBETSPLAN GRUNDSKOLA 2022-2023 

 

Bildningsnämnden 21.9.2022 

 

Se bifogat förslag till arbetsplan. Föreståndaren presenterar förslaget på mötet. Elevrådet har 

godkänt arbetsplanen och trivselstadgan. 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden godkänner arbetsplanen för grundskolan för 2022-2023 enligt bifogat 

förslag.  

 

BESLUT: enligt förslag. 
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§ 33 – ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 

Bildningsnämnden 21.9.2022 

 

- Utbildningschefens tjänstemannabeslut 

- Utbildningschefens besök på Wäktars daghem i Mariehamn 

- Implementering av nya läroplanen för barnomsorgen 

- Fortbildningar under hösten 

- Villkor till ungdoms- och idrottsverksamhetens nya bidrag skjuts fram till efter 

budgeten 
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§ 34 – TILLÄGGSBUDGET II 

 

Bildningsnämnden 21.9.2022 

 

Undertecknad har gjort en ekonomisk genomgång av bildningsnämndens resultatområden. 

Inom alla resultatområden ser det ut att verksamheten håller sig inom budgeterade medel. 

 

Det upptäcktes dock ett fel i de budgeterade ordinarielöner för eftermiddagsverksamheten: där 

användes fel summa och fattas nu 3500€ för år 2022.  

 

På ungdoms- och idrottsverksamheten har det sökts mindre bidrag än budgeterat. Understöd 

till sammanslutningar kan sänkas med 8500€. 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden äskar om tilläggsmedel 3500€ för ordinarielöner på RO eftermiddags-

verksamheten samt att understöd för sammanslutningar på RO ungdoms- och idrottsverksamhet 

minskas med 8500€. 

Ärendet till kommunstyrelsen. 

 

BESLUT: enligt förslag. 
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§35 – SIMSTRANDEN FORTSATTA ÅTGÄRDER 

 

Bildningsnämnden 21.9.2022 

 

Enligt budgeten för 2022 ska simstranden rustas upp: 

 

”Simstranden vid Korsklobbsrevet behöver rustas upp med ny trampolin och räddningsbåt samt 

renovering av omklädningsrummen. Kommunstyrelsen lade till 7 000 € (5 000 € för inventarier 

och 2 000 € för arbete) för ändamålet.” 

 

Under sommaren har en ny räddningsbåt införskaffats för 2750€. Omklädningsrummen har 

renoverats så att i alla fall dörrarna fungerar igen och husen är stadiga. Istället för den trasiga 

trampolinen finns en plattform byggd i trä. Frågan är om det ändå ska köpas en ny trampolin. 

Kostnaderna för omklädningsrummen och hoppbryggan har varit ca 1500€. 

 

Toaletten på simstranden borde bytas ut helt. 

 

Beachvolley-planen såsom också övriga delar av stranden behöver rensas av sly och gräs. Det 

har varit svårt att hitta företagare som vill ta sig an uppdraget. Eftersom kommunens tekniska 

sida var underbemannad under året var det dessutom svårt att få hjälp därifrån.   

 

Gamla räddningsbåten är i dåligt men reparerbart skick. Föreningarna som har hand om 

simstränderna i kommunen borde tillfrågas i fall någon av dem har möjlighet att reparera gamla 

räddningsbåten. 

 

Diskussion på mötet. 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att höra kommunens ungdomar angående 

behov av trampolin samt att försöka hitta företagare som kan åtgärda volleyplanen.  

Toaletten tas med i budget 2023. 

Bildningsnämnden ger utbildningschefen i uppdrag att bjuda ut gamla räddningsbåten till 

Folkhälsan för simstränderna i Jurmo, Torsholma och Lappo. 

 

BESLUT: enligt förslag. 
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§ 36 – IDEER INFÖR BUDGET 2023  

 

Bildningsnämnden 21.9.2022 

 

Följande möte blir bildningsnämndens budgetmöte. Kommunstyrelsen har den 15.9.2022 

fastslagit budgetdirektiv.  

 

Diskussion på möte med hänsyn till direktiven.  

 

Möjliga åtgärder och tyngdpunkter för kommande årets budget enligt resultatområde: 

Grundskola: 

- investering i nya lärmiljöer (motsv. genomförande av kommunens vision till 

utveckling inom utbildningen samt främjande av välbefinnande) 

- synliggöra energiförbrukning med display 

 

Barnomsorgen: 

- läroplansimplementering: utrymme för fortbildning och planering, eventuella 

förnyelser inom den praktiska verksamheten 

 

Ungdoms- och idrottsverksamheten: 

- ungdomsarbetare: förslagsvis på 50% för att styra upp, planera och genomföra 

verksamhet, närvaro, visst kompetenskrav 

- idrottsplanen: borde rustas upp, vad är behoven? 

- toalett till simstranden 

 

Brändöhallen: 

- nya lås? 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden ger föredragande i uppdrag att ta fram budgetförslag baserande på 

diskussionen ovan. 

 

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 28-36 

 

 

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 
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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 

 

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  

 


