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    till påseende 

 

 

   

PROTOKOLLSIDA 

 

Sammanträdestid:  Torsdag den 6.10.2022 kl 18:30 – 20:30 

Sammanträdesplats:    Kommunkansli, Åva 

 

Beslutande 

 

Ordinarie:   

        

                 Tiina Thörnroos, ordf. 

 Catarina Gunnars, vice ordf.  

  Mikael Eklund  

  Ella Hellström 

   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 

 Susanne Öström, ekonomichef 

      

    

Ärenden: § 37 – § 43 

 

Underskrift:                      ___________________               ____________________ 

    

  Tiina Thörnroos             Julia Grünewald 

 ordförande             protokollförare 

    

   

Justering:                       ___________________               ____________________ 

    

    

  protokolljusterare             protokolljusterare 

 

 

Protokollet framlagt till påseende den 20. oktober 2022 på kommunkansliet i Åva. 

 

Intygar:  __________________ 

  

Utdragets riktighet intygar     datum: 

 

 __________________ 
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JUSTERAD ÄRENDELISTA 

 

 

 

§37 

§38 

§39 

§40 

§41 

§42 

§43 

 

 

 

 

 

 

Laglighet och beslutförhet 

Val av protokolljusterare 

Godkännande, komplettering och ändring av föredragningslistan. 

Avgifter inom barnomsorgen 

Budget 2023 

Ekonomiplan 2023-2025 

Simstrand fortsatta åtgärder 
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§ 37 – LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRDHET 

 

Bildningsnämnden 6.10.2022 

 

 

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. 

 

 

 

§ 38 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

 

Bildningsnämnden 6.10.2022 

   

Två ledamöter utses att justera sammanträdets protokoll. 

 

BESLUT:  Catarina Gunnars och Ella Hellström valdes till protokolljusterare. 

 

 

 

§ 39 – GODKÄNNANDE, KOMPLETTERING OCH ÄNDRING AV 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

Bildningsnämnden 6.10.2022 

 

FÖRSLAG: Ett extra ärende: § 43 Simstranden fortsatta åtgärder. 

 

BESLUT: enligt förslag. 
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§ 40 – AVGIFTER INOM BARNOMSORGEN 
 

Bildningsnämnden 6.10.2022 

 

Det har varit en utmaning sedan en tid tillbaka att få in pålitliga uppgifter om behov av dagvård 

under skolans sommarlov. Ofta har barn varit anmälda under hela eller stora delar av sommaren, 

men i slutändan visade det sig att det ändå inte behövdes dagvård. Det leder till att 

sommarpersonal anställs och blir sedan utan uppgifter. 

Kommunen ska erbjuda dagvård för alla som behöver i enlighet med lagen, men vi borde få in 

ett system där man på ett pålitligare sätt kan planera personaldimensionering och 

öppethållningstider under skolans sommarlov. 

En möjlighet är att behov av sommardagvård anmäls till ett visst datum och att anmälan är 

bindande. I avgiftstexten kunde tillägget formuleras enligt följande: 

 

”Sommardagvård bör anmälas före 31.5. Anmälan är bindande och avgift uppbärs enligt 

anmälda dagar.” 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden godkänner ändringsförslaget i texten om Avgifter för barnomsorg. 

Ärendet till kommunstyrelsen. 

 

BESLUT: enligt förslag. 
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§ 41 – BUDGET 2023 

 

Bildningsnämnden 6.10.2022 

 

Se bifogade förslag till budget 2023. 

 

Grundskola och bildningsnämnd: 

- personalkostnader blir lägre än 2022 pga minskat behov inom förberedande 

undervisning samt fler sammansatta grupper 

 

Barnomsorg: 

- skapande av en långsiktig implementeringsplan för nya läroplanen 

- anslag för kostnader i samband med planerings- och fortbildningsinsatser 

 

Eftermiddagsverksamhet: 

- behovet ökar och leder till högre personalkostnader 

 

Ungdoms- och idrottsverksamheten: 

- anställning av ungdomsledare på 50% heltid för utveckling av ungdomsarbetet i 

kommunen; utredning av behoven samt planering och genomförande av 

ungdomsarbete, även sommarprogram 

- ny torrtoalett till simstranden 

- upprustning och vidareutveckling av idrottsplanen 

 

Kommunens kök: 

- nytt resultatområde där kommunens kök samlas 

- upplägget oklart ännu i det här skede av budgetprocessen 

- omfattar lönekostnader för kockar och kökschef samt livsmedelskostnader för enheter 

- intern fördelning av kostnaden till berörda resultatområden inte klar ännu 

 

Investeringar: 

- projekt kring lärmiljöer i skolan: för att skapa förutsättningar för att tillgodose behoven 

inom undervisning genomförs ett utvecklingsarbete för skolans lärmiljöer. Arbetet har 

påbörjats och planeringen framskrider under höstterminen 2022. För projektet 

reserveras 20000 för anskaffning av inventarier samt 2000 för experttjänster för 

projekteringen. 

 

Utbildningschefen har diskuterat budgetförslaget med elevrådet 4.10.2022. Elevrådet 

understöder de stora ändringsförslagen med anställning av en ungdomsledare (även 

kvällsverksamhet), investering i nya lärmiljöer (två elevrådsmedlemmar är med i 

arbetsgruppen) och förnyande av sandplanen. Dessutom förde elevrådet fram att man önskar en 

Nintendo Switch (med dansspel) för mera fysisk aktivitet under rasterna på vintern och att 
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flotten vid simstranden får en annan förankring för att minska skaderisk. En bastu vid 

simstranden önskas för att möjliggöra vinterbad. 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden godkänner förslaget för budget 2023. 

Ärendet till kommunstyrelsen. 

 

BESLUT: enligt förslag. 
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§ 42 – EKONOMIPLAN 2023-2025 

 

Bildningsnämnden 6.10.2022 

 

Se bifogade förslag till ekonomiplan 2022-2025. 

 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Bildningsnämnden godkänner förslaget för ekonomiplan 2023-2025. 

Ärendet till kommunstyrelsen. 

 

BESLUT: enligt beslut. 
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§ 43 – SIMSTRANDEN FORTSATTA ÅTGÄRDER 

 

Bildningsnämnden 6.10.2022 

 

Ref. till BildN §35/2022. 

 

Utbildningschef har fått svar från eleverna: lika många elever vill ha en sviktbräda som tycker 

att det duger bra med träbryggan. För två elever var det ingen skillnad. 

 

 

FÖREDRAGANDES FÖRSLAG: 

Ingen sviktbräda köps för tillfället. 

 

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 37-43  

 

 

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 
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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 

 

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  
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