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§ 19  Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
SKBN § 19 
29.09.2020 Enligt Vårdö kommuns förvaltningsstadga § 34 kallar ordföranden till samman-

träde och kallelsen skickas ut minst 4 dagar före sammanträdet. Kallelsen sänds ut 
på det sätt som organet beslutar. I sammanträdeskallelsen skall anges tidpunkten 
och platsen för sammanträdet samt vilka ärenden som skall behandlas (föredrag-
ningslista). Enligt 23 § mom. 2 i kommunallagen för landskapet Åland är en nämnd, 
en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närva-
rande (i skol- och bildningsnämndens fall 3 medlemmar).  

 
 På förbundskansliets elektroniska anslagstavla och Vårdös hemsida har tisdagen 

den 22.09.2020 kungjorts att skol- och bildningsnämnden sammanträder tisdagen 
den 29.09.2020 i Vårdö skola kl.19.00 och att protokollet publiceras på förbunds-
kansliets elektroniska anslagstavla www.nahd.ax och Vårdös hemsida 
www.vardo.ax onsdagen den 30.09.2020.  

 
 Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats tisdagen den 22.09.2020 till 

ledamöterna i skol- och bildningsnämnden samt till övriga personer som har när-
varorätt eller närvaroplikt, § 54 förvaltningsstadgan.  

 
 
 Beslut: Ordförande konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört. 

____________________ 
 
§ 20  Val av två protokolljusterare 
 
SKBN § 20 
29.09.2020 Enligt Vårdö kommuns förvaltningsstadga § 67 skall protokollet justeras av två 

protokolljusterare. Om protokolljusteringen sker enligt turordning så är Maria 
Sjölund och Mikael Johansson i tur att justera protokollet. Protokollet justeras di-
rekt efter mötet. 

 
 Beslut: Till protokolljusterare utses Maria Sjölund och Felicia Grandell. Protokollet 

justeras direkt efter mötet. 
____________________ 

 
 
§ 21  Godkännande av föredragningslista 
 
SKBN § 21 
29.09.2020 Beslut: Föredragningslistan fastställs utan ändringar. 

____________________ 

http://www.nahd.ax/
http://www.vardo.ax/
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. 
 
§ 22  Taxor och avgifter 2021 
 
SKBN § 22 
29.09.2020 Enligt Vårdö kommuns förvaltningsstadga kap. IV, 9 §, punkt 7 skall varje nämnd inom 

sitt ansvarsområde initiera uppgörandet och ändringar av de stadgor, instruktioner och 
taxor som andra organ beslutar om samt ansvara för att övriga taxor och allmänna di-
rektiv hålls aktuella. 

 
 Inkomsterna för uthyrningen är budgeterade till 200 euro under 2021. Skolans förestån-

dare föreslår att uthyrningstaxorna förblir oförändrade. 
 Barnomsorgens och fritidshemmets avgifter är fastställda i den nya barnomsorgslagen 

som började gälla 01.01.2018, däremot är texten förtydligad i underlaget för barnom-
sorgsavgiften. 

  
 

Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden omfattar förslagen till taxor och av-
gifter för 2021 och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
Skol- och bildningsnämnden vill göra kommunstyrelsen uppmärksamma på att barnom-
sorgstaxan måste vara fastställd och informerad till vårdnadshavarna tre månader innan 
nya taxan uppbärs. 
 

 
 Beslut: Enligt förslag. 
 
 

____________________ 
  

Bilaga 1/ 29.09.2020  Avgifter för barnomsorg 2021 
Bilaga 2/ 29.09.2020  Skol- och bildningsnämndens hyror 2020 

 ____________________ 
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§ 23  Budget 2021 ekonomiplan 2022-2023 
 
SKBN § 23 
29.09.2020 Kommunstyrelsen § 94/ 26.08.20 uppmanar ansvariga tjänstemän att vara ytterst 

restriktiv när det gäller uppgörande av budgetförslag för 2021. Inbesparingsförslag 
emotses. Alla inbesparingar och utökningar jämfört med fastställd budget 2020, 
skall motiveras och konsekvensbedömmas. 

  
 Bokslut 2019 Budget 2020 Budget 2021 

Skol- och bildnings-
nämnden totalt: 

- 963 559 € - 1 005 743 - 1 072 198 € 

2051 Daghemmet  - 215 886 € - 216 289€ - 245 614 € 

2053 Hemvårdsstöd - 74 174 € - 68 600 € - 82 470 € 

C 301 Skb-nämnden -2 603 € -2 645 € - 1 860 € 

3051 Vårdö skola - 353 593 € - 333 901 € - 322 652 € 

3052 NÅHD - 279 361 € - 341 843 € - 370 152 € 

3251 Medis - 8 235 € - 8 273 € - 8 300 € 

3451 Fritidshemsv. - 2 047 € - 1 935 € - 4 465 € 

3501 Bibl. och kultur - 24 465 € - 27 453 € - 33 141 € 

3601 Ungd o idrottsarb. - 3 195 € - 4 804 € - 3 544 € 

 
 Budgetförslaget innebär en kostnadsökning på daghemmet då personalen behöver 

utökas för att täcka daghemmets öppethållningstider 10,5 h per dag, köksfunkt-
ionerna och föreståndarens administrativa uppgifter. Ökat elevantalet på fritids-
hemmet kräver en egen personal.  Även hemvårdsstödet ökar då fler barn fötts i 
kommunen.  

 Vårdös elevantal på GHS ökar från 10,5 elever 2019 till 19 elever 2021 varpå 
Vårdös andel i högstadiedistriktet ökar. För Vårdö skolas del ökar personalen då 
stödundervisning i svenska utökats för elever med annat modersmål.  

 Biblioteket önskar höja anslaget för inköp av litteratur.  
 
  

Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden godkänner tjänstemännens förslag 
till budget 2021 och ekonomiplan 2022- 2023 och sänder det vidare till kommunstyrel-
sen för behandling. 
 

  
Beslut: Enligt förslag. 
 
________________________ 
Bilaga 3/29.09.2020  Budget 2021 och ekonomiplan 2022- 2023 
Bilaga 4/ 29.09.2020  Specifikationer 
Bilaga 5/ 29.09.2020  Budgetdirektiv 
____________________  
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§ 24  Delgivningar 
 
SKBN § 24  
29.09.2020 Skol- och bildningsnämnden för kännedom meddelas följande: 

 

• ÅLR Brev 178 U2, 13.08.2020 Information och riktlinjer till kommunerna gälande ter-

minsstart i grundskolorna. 

• ÅLR Brev 190 U2, 4.9.2020 Riktlinjer till kommunerna gällande handläggning vid miss-

tanke om coronaviruset Covid-19 i barnomsorg och grundskola. 

• ÅLR Beslut 187 U2, 01.09.2020 ”Forskningstillstånd för IEA:s PIRLS 2021-studie” PIRLS 

(Progress in International Reading Literacy Study) är en studie som undersöker elever 

i åk 4:s kunskaper i läsning. Vårdö är en av sex åländska skolor som valts ut att delta i 

undersökningen. 

• Mötet avslutas kl. 19.45. 
 
 

 

 Skoldirektörens förslag: 
 Skol- och bildningsnämnden antecknar delgivningarna för kännedom utan vidare 

åtgärder. 
 

 Beslut: Enligt förslag. 
 ___________________________   
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
 
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 beslu-
tet.  
Paragrafer:  
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt  
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer:  
 
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: 
Skol- och bildningsnämnden i Vårdö 
Norra Ålands högstadiedistrikt 
Stornäsvägen 40 B 3 
22410 Godby 
 
Paragrafer:  
 
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 undertecknas 
av den som framställt det. 


