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§ 19  Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
SKBN § 19 
01.10.2019 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 24.09.19 kungjorts att skol- och bildningsnämnden sammanträder tisdagen 
den 01.10.2019 i Vårdö skola kl.19.00 och att protokollet är framlagt för allmän-
heten till påseende onsdagen den 02.10.2019 på Nåhd:s och Vårdös hemsidor. 

 
 Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i skol- och 

bildningsnämnden samt åt kommunstyrelsens ordförande och kommundirektören 
tisdagen den 24.09.2019.  

 
 
 Beslut: Skol- och bildningsnämnden konstaterar mötet lagenligt sammankallat och 

beslutfört.  
____________________ 

 
§ 20  Val av två protokolljusterare 
 
SKBN § 20 
01.10.2019 Enligt Vårdö kommuns förvaltningsstadga § 14 skall protokollet justeras av två 

protokolljusterare. Om protokolljusteringen sker enligt turordning så är Marie-
Louise Påvals och Anna Aakula i tur att justera protokollet. Protokollet justeras di-
rekt efter mötet. 

 
 Beslut: Skol och bildningsnämnden utser David Danielsson och Göran Abrahams-

son till protokolljusterare. Protokollet justeras efter mötet.  
____________________ 

 
 
§ 21  Godkännande av föredragningslista 
 
SKBN § 21 
01.10.2019 Beslut: Skol- och bildningsnämnden fastställer föredragningslistan utan ändringar. 

____________________ 
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§ 22  Arbetsplaner för daghemmet Solbacken och fritidshemsverksamheten 2019-2020 
 
SKBN § 22 
01.10.2019 Med Grunderna för förundervisningen för barnomsorgen i landskapet Åland (LR 2016) 

som utgångspunkt gör varje daghem upp en arbetsplan för verksamheten. Enligt land-
skapsregeringens anvisningar beskriver varje daghem hur de förverkligar målsättningar i 
barnomsorgslagen § 15 och i Grunderna för förundervisningen. Arbetsplanen skall god-
kännas av det organ som ansvarar för barnomsorgen i kommunen.  

 
 Daghemsföreståndare Marie Lundell presenterar förslaget till arbetsplan för Daghem-

met Solbacken 2019-2020. 
 I samband med uppgörandet av arbetsplanen uppdateras och uppdateras även daghem-

mets säkerhetsplan, som visas på mötet. 
  
 Kommunens fritidshemsverksamhet finns inom daghemmets verksamhet och daghems-

föreståndare Marie Lundell presenterar även fritidshemsverksamhetens arbetsplan för 
nämnden.  

 
 

Skoldirektörens förslag:  
Skol- och bildningsnämnden godkänner daghemmet Solbackens arbets- och säkerhets-
planer samt fritidshemsverksamhetens arbetsplan för verksamhetsår 2019-2020.  

 
 
 Beslut: Enligt förslag.  
 
 

____________________ 
 Bilaga nr 1/ 01.10.2019  Arbetsplan för daghemmet Solbacken 
 Bilaga nr 2/ 01.10.2019  Arbetsplan för fritidshemsverksamheten 

____________________ 
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§ 23  Arbetsplan för Vårdö skola 
 
SKBN § 23  
01.10.2019 Enligt § 20 i grundskolelagen för landskapet Åland skall ”varje skola varje år göra upp en 

arbetsplan som baserar sig på läroplanen. Arbetsplanen skall godkännas av skolnämn-
den och tillställas landkapsregeringen för kännedom. I arbetsplanen skall finnas närmare 
bestämmelser om skolans verksamhet under läsåret. ” 

  
 Skolföreståndare Annika Karlsson presenterar förslaget till arbetsplan för Vårdö skola 

läsåret 2019-2020. 
 I samband med uppgörandet av arbetsplanen uppdateras och kompletteras även trygg-

hetspärmen. 
  
  

 
  Skoldirektörens förslag: 
  Skol- och bildningsnämnden godkänner Vårdö skolas arbetsplanen och bilagor för 

läsåret 2019-2020. Arbetsplanen med bilagor tillställs utbildningsavdelningen vid 
Ålands landskapsregering för kännedom.  

 
 
 Beslut: Enligt förslag.  
 
 
 
 _____________________ 
  

Bilaga nr 3a/ 01.10.2019  Arbetsplan för Vårdö skola 2019-2020 
Bilaga nr 3b/ 01.10.2019  Skol- och elevuppgifter 2019-2020 
Bilaga nr 3c/ 01.10.2019  Läromedelsförteckning 2019-2020 
_____________________ 
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§ 24  Taxor och avgifter 
 
SKBN § 24  
01.10.2019 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 2020. 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 finns förslag på vissa ändringar i barnomsorgsav-
giften. 

  
 

Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden omfattar förslagen till taxor och av-
gifter för 2020 och skickar dem vidare till kommunstyrelsen för vidare beredning.  
 

 
 Beslut: Enligt förslag.  
 
 

____________________ 
  

Bilaga nr 4a/ 01.10.2019  Avgifter för barnomsorg 2020 
Bilaga nr 4b/ 01.10.2019  Skol- och bildningsnämndens hyror 2020 

 ____________________  
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§ 25  Budget 2020 och ekonomiplan 2021- 2022 
 
SKBN § 25  
01.10.2019 Budgetdirektiven från kommunstyrelsen inför 2020 års budget är återhållsamhet 

pga. minskade landskapsandelar till Vårdö kommun.  
  

 Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 

Skol- och bildnings-
nämnden totalt: 

- 902 185 € - 982 281 -995 353 € 

2051 Daghemmet  - 182 762 € -  211 367 € - 209 319 € 

2053 Hemvårdsstöd - 54 448 € - 70 300 € - 68 600 € 

C 301 Skb-nämnden -2 449 € -2 466 € - 2 645 € 

3051 Vårdö skola - 352 855 € - 370 435 € - 333 601 € 

3052 NÅHD - 270 062 € - 282 754 € - 341 843 € 

3251 Medis - 8 672 € - 8 273 € - 8 273€ 

3451 Fritidshemsv. - 2 366 € - 1 015 € - 1 935 € 

3501 Bibl. och kultur - 29 035 € - 33 919 € - 27 453 € 

3601 Ungd o idrottsarb. - 4 270€ - 3 883 € - 5 554 € 

 
 För skol- och bildningsnämnden innebär budgetförslaget för 2020 en kostnadsök-

ning på totalt 13 072 €.  
 Ökningarna beror på att Nåhds rambudget för 2020 ökar med totalt 200 000 € pga 

ökat elevantal, vilket leder till tvåparallellklasser till i åk 7 och 8 samt utökning av 
en skolkuratortjänst. Vårdös ökade elevantal i Nåhd leder till en större kostnads-
andel i distriktet.  

  
 

Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden godkänner tjänstemännens förslag 
till budget 2020 och ekonomiplan 2021- 2022 och sänder det vidare till kommunstyrel-
sen för behandling. 
 

  
Beslut: Enligt förslag med uppmaning att budgetmoment c 360 kompletteras inför bud-
getbehandlingen i kommunstyrelsen.  
 
 
________________________ 
Bilaga nr 5/ 01.10.2019  Budget 2020 och ekonomiplan 2021- 2022 
____________________  
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 § 26  Instruktion för skol- och bildningsnämnden  
 

§ 94 INSTRUKTIONER FÖR NÄMNDERNA 
 

Kommunstyrelsen §94/04.09.2019 
Bilaga 3  

   
Instruktionerna för nämnderna återfinns i nu gällande förvaltningsstadga. På före-
kommen anledning har dessa instruktioner brutits ut till skilda dokument. 
Instruktionerna har i förekommande fall förenklats jämfört med nu gällande in-
struktion. I sak skiljer inte sig instruktionerna så mycket jämfört med idag gällande 
instruktioner. 
Kommundirektörens förslag: Kommunstyrelsen sänder respektive instruktion till 
respektive nämnd för synpunkter. Nämnderna måste ha lämnat sina synpunkter 
före utgången av oktober för att de skall kunna beaktas. Ambitionen är att in-
struktionerna skall kunna börja gälla från 1.1.2020.  
Beslut: Enligt förslag. 
--------------------------- 

 
SKBN § 26 
09.10.2018 Kommunstyrelsen i Vårdö har §94/ 04.09.2019 bett skol- och bildningsnämnden att se 

över nämndinstruktionen som ett led i uppdateringen av kommunens förvaltnings-
stadga. 

 
Skoldirektören har bearbetat och till viss del förenklat kommundirektörens förlag.    

 
Skoldirektörens förslag:  
Skol- och bildningsnämnden föreslår inför kommunstyrelsen att nämndinstruktionen 
godkänns enligt de ändringar som gjort i bilaga 6.  

 
 

Beslut: Enligt förslag. 
 
 
____________________ 
Bilaga nr 6/ 01.10.2019  Förslag till nämndinstruktion skol- och bildnings-

nämnden 
____________________  
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§ 27  Budgetuppfölning 
 
SKBN § 27  
01.10.2019 Budgetuppföljning för nämndens kostnadsställen per 20.09.2019,  
 

  Budget 2019 Förbrukat  % 

C 205 Barnomsorg -281 666,84 -180 210,91 64% 

2051 Solbacken -211 366,84 -135 322,88 64 % 

2053 Hemvårdsstöd -70 300,00 -44 888,03 64 % 

C 300 Utbildn.o Kultur -700 614,97 -480 898,34 69 % 

3011 Nämnden -2 466,00 -650,05 26 % 

3051 Vårdö skola -370 435,00 -260 313,10 70 % 

3052 Nåhd -282 754,11 -202 901,91 72 % 

3251 Medis -8 273,18 -4 117,80 50 % 

3451 Eftis 1 015,00 1 126,51 111% 

3501 Bibliotek o kultur -33 819,00 -13 513,97 40% 

3601 Ungdom o idrott -3 882,68 -528,02 14 % 

 
Daghemmets föreståndare Marie Lundell har anhållit om extra barnskötarresurser till 
daghemmet för hösten 2019 med fortsättning under våren 2020. Skoldirektören och 
kommundirektören har tillsammans med Marie sett på olika lösningar inför hösten och 
konstaterat att behov finns för 14 timmar/ vecka under hösten.  
Personal har anställts och kostnaden ryms till största delen inom befintlig personalbud-
get. Utifrån budgetuppföljning 20.09.2019 fattas ca 2 500€ för att täcka lönekostnaden. 
En omfördelning från drift till löner gör att budget 2019 för daghemmet håller. Fritids-
hemsverksamheten är lite över fastställd budget. I och med att fritidshemsverksamheten 
ingår i daghemmets verksamhet är exakta verksamhetskostnader svåra att avgränsa. 
 
Övriga verksamhetsområden håller budget i nuläget.  
 
 
Skoldirektörens förslag: Skol- och bildningsnämnden konstaterar att verksamheter i nulä-
get håller budgetramen.  
 
 
Beslut: Enligt förslag.  
 

 ___________________________ 
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§ 28  Delgivningar 
 
SKBN § 28  
01.10.19 Skol- och bildningsnämnden för kännedom meddelas följande: 

• Cirkulär från Ålands landskapsregering: 
o LR beslut 129 U2, 07.06.2019 Projekt programmering i grundskolan  
o LR beslut 139 U2, 12.06.2019 Operativt stöd i det skoladministrativa verktyget Primus för grund-

skolorna på Åland och landskapets skolor. 
o LR beslut 144 U2, 18.06.2019 Kickoff 2019 
o LR beslut 183 U2, 30.08.2019 Fastställande av implementeringsplan 2019-2020. 

 

• Skoldirektörens tjänstemannabeslut  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 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: §§ 20, 21, 24, 25, 26, 27 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt  
110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
Paragrafer: §§ 19, 22, 23, 28 
 
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. 


