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Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
Enligt Sunds kommuns förvaltningsstadga § 70 kallar ordförande eller
viceordförande till sammanträde. I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för
sammanträdet, samt vilka ärenden som skall behandlas. Kallelse bör skickas minst
4 dagar på förhand elektroniskt.
Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är förbundsstyrelsen, en
nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna
är närvarande (I utbildningsnämnden 3 medlemmar).
På NÅUD:s elektroniska anslagstavla www.nahd.ax och på Sunds kommuns
elektroniska anslagstavla www.sund.ax har den 13.09.2021 kungjorts att
utbildningsnämnden sammanträder måndagen den 20.09.2021 på Sunds skola kl.
16.00 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende tisdagen den
21.09.2021.
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats digitalt åt ledamöterna i
utbildningsnämnden samt övriga med närvarorätt. Ersättarna får kallelsens första
sida digitalt. Materialet är skickat måndagen den 13.09.2021.

Utbildningsnämndens
beslut
Utbildningsnämnden konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Val av två protokolljusterare
Enligt Sunds kommuns förvaltningsstadga §§ 82 och 44 skall protokollet
undertecknas av ordförande och sekreterare samt justeras av två för varje gång
särskilt utsedda ledamöter i utbildningsnämnden.
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Rikard Järvinen och Fredrik
Lindeman i tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter
mötet.

Utbildningsnämndens
beslut
Till mötets protokolljusterare utsågs Johan Lindholm och Fredrik Lindeman.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Godkännande av föredragningslistan

Utbildningsnämndens
beslut
Föredragningslistan fastställs utan ändringar.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 20

Delgivningar

Bilagor

Tjänstemannabeslut A.A till nämnd
Utbildningsnämnden budgetuppföljning 31.8

3-21

ÅLR beslut:
- Beslut 171 U2 15.06.2021 Stödundervisning i svenska våren 2021 (9 837 €)
- Beslut 215 U2 18.08.2021 Tutorersättning våren 2021 (1708,56 €)
- Beslut 219 U2, 25.08.2021 Projekt programmering i grundskolan, rapport
- Beslut 220 U2, 25.08.2020 Digital kompetens, rapport
Utbilningschefens tjänstemannabeslut:

Föreståndarnas tjänstemannabeslut:
Alexandra Andersson, daghemsföreståndare
16.03 - 09.09 2021 (§81-215) bilaga

Budgetuppföljning per 31.08.2021, bilaga
Utbildningschefens
beslutsförslag

Utbildningsnämnden antecknar delgivningarna tillkännedom.

Utbildningsnämndens
beslut
Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Beviljande av stipendier

Bilagor

Stadga Borghills stipendiefond
Sammanställning av ansökningar
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NÅHD/272/2021

Under förutsättning att fullmäktige antar uppdaterad stadga för Borghills
stipendiefond har utbildningsnämnden 1-3 stipendium att dela ut.
I stadgarna för Borghills stipendiefond (bilaga) är syftet med fonden att ur det
befintliga kapitalet fördela 1-3 stipendium a 500 € till studerande med hemort i
Sund enligt i stadgarna uppgjorda kriterier. Om tilldelning av stipendier beslutar
utbildningsnämnden.
Annons har varit publicerad i Sundsaktuellt nr 7 2021 och på kommunens
hemsidag med sista ansökningsdag 17 september. Inom utsatt ansökningstid har
tre ansökningar inkommit.
Nämnden bör ta ställning till stadarna och utifrån ansökningarn besluta hur många
stipendium som skall delas ut, när och på vilket sätt.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Utbildningsnämnden omfattar förslaget till stadgar för Borghills stipendiefond.
Under förutsättning att Sunds kommunfullmäktige antar stadgarna besluter
utbildningsnämnden att tre stipendium a 500 € utbetalas hösten 2021 ur
Borghillds stipendiefond. Stipendierna tillfaller; Sisa Långqvist studerande vid
Ålands folkhögskola hantverkslinjen, Amanda Andersson ÖU rättsvetenskap och
Timjan Åkerholm SLU veterinärprogrammet. Stipendierna delas ut vid
lillajulmarkanden 27.11 av nämndordförande i samarbete med Sund kultur r.f.

Utbildningsnämndens
beslut
Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

5

SUNDS KOMMUN
Utbildningsnämnden

PROTOKOLL
20.9.2021
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Kommunstyrelsens begäran om synpunkter på
arbetsvärderingssystem

Bilagor

Arbetsvärderingssystem
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NÅHD/273/2021

Kommunstyrelsen i Sund har inbegärt synpunkter på kommundirektörens
utarbetade förslag till arbetsvärderingssystem i kommunen.
Daghemsföreståndaren, skolföreståndaren och utbildningschefen har granskat
förslaget och konstaterat att det är en bra grund för arbetsvärderingen.
Föreståndarna har presenterat förslaget på enheterna och inget speciellt har
framkommit bland personalen.
Det konstaterades däremot att arbetsbes- och tjänstebeskrivningar behövdes
uppdateras för utbildningssektorn, vilket gjorts och samtliga är nu fastställda av
kommundirektören.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Utbildningsnämnden konstaterar att förslaget till arbetvärderingssystem fyller sitt
syfte och har inget att tillägga.

Utbildningsnämndens
beslut
Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 23

Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024

Bilagor

Styrelsens budgetdirektiv 2022
Utbildningsnämndens utlåtande till kst 7.6
Barnomsorg specifikation
Lågstadieverksamhet specifikation
Investeringsäskanden lekredskap
Utbildningsnämnden budgetförslag 2022
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NÅHD/281/2021

Komunstyrelsens budgetramar inför budget 2022 är till viss del behandlade i
nämnden på mötet 7 juni 2021 där konsekvensbeskrivningar för verksamheterna
tillställts kommunstyrelsen (punkterna 1-3 i styrelsens budgetdirektiv kst § 54).
I budgetbehandlingen inför 2022 förväntar sig kommunstyrelsen en nollbudget
jämfört med 2020 samt utvecklade nyckeltal för verksamheterna.
Ram ingör budgetarbete 2022:

Utbildningsnämnden
Sunds skola och
fritidshem
Barnomsorg

Ram
2022
1104 €
828 367
€
691 502
€

NÅUD
Totalt

Budgetförsla
Över+/ under- ram
g 2022
1180 €
+76 €
823 060 €

- 5 307€€

739 620 €

+48 194

709 360 €
2 211
522 €

2 273 578 €+ +62 056 €

Utbildningsnämndens budget innefattar barnomsorg, hemvårdsstöd Sunds skola
och fritidshemsverksamheten. Därutöver tillkommer Sunds kommuns
betalningsandel i NÅUD, vars budget har behandlas en första gång i
förbundsstyrelsen 1.9.2021 och behandlas en andra gång 30.09.21 efter att den
varit ute i kommunerna på remiss. Slutligen fastställs bufgeten an NÅUD:s
förbundsfullmäktige i november.
Skolan och fritidshemsverksamheten äskar om investering för lekredskap; 16 194
€.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Budgetförslaget har bearbetas grundligt av föreståndarena och utbildningschefen.
För Sunds skolas del sjunker elevantalet och möjlighet att slå ihop klasser finns.
Inom barnomsorgen har behov av extra resurser uppkommit.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Utbildningsnämnden konstaterar att nämndens förslag är 62 056 € över given
ram, men överskridningen kan moriveras med utökade resurser inom
barnomsorgen och Sunds ökade betalningsandel i NÅUD:s budgetförslag.
Utbildningsnämnden omfattar budgetförslag 2022 samt skolans
investeringsäskanden "lekredskap" och skikckar materialet vidare till
kommunstyrelsen för vidare behandling.

Utbildningsnämndens
beslut
Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 24

Taxor och avgifter

Bilagor

Barnomsorgsavgifter Sund 2022, förslag
Förslag till ny inkomstutredning Sunds kommun
Taxor och avgifter 2022, förslag
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NÅHD/282/2021

Enligt förvaltningsstadgan för Sunds kommun § 53 hör det till nämndernas uppgift
att initiera ändringar av taxor och avgifter så att dessa hålls aktuella.
Enhetsansvariga har sett över taxorna och avgifterna för respektive område enligt
bilagt förslag.
Inför budget 2021 gjordes en större förändring i barnomsorgens avgifter då en 80
% avgift infördes, vilket föreslås fortsätta även 2022.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Utbildningsnämnden omfattar förslaget till taxor och avgifter och skickar förslaget
vidare till kommunstyrelsen för vidare behandling.

Utbildningsnämndens
beslut
Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 25

Arbetsplan för Sunds skola 2021-2022

Bilagor

Arbetsplan Sunds skola 2021-2022
Trivselstadga Sunds skola- NÅUD
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NÅHD/283/2021

Enligt landskapslag för barnomsorg och grundskola (2020:32) del III 3 kap. § 12
skall varje grundskola göra en arbetsplan för läsåret som baserar sig på
läroplanen. I skolans arbetsplan skall finnas bestämmelser om skolans verksamhet
under läsåret.
Landskapsregeringen utfärdar närmare bestämmelser om innehållet i
arbetsplanen. Arbetsplanen skall godkännas av kommunen och skickas till
landskapsregeringen för kännedom.
Skolföreståndare Maria Lasén-Back har i samråd med skolanskollegium och
eleverna tagit fram förslag till arbetsplan för läsåret 2021-2022.
Förutom arbetsplanen med tillhörande trivselstadga skall följande dokument
finnas på kommunens hemsida:
- Elevhälsoplan
- Antimobbningsplan
- Likabehandlingsplan
- ANDTS-plan
- Plan för hur samarbete barnomsorg och skola organiseras
- Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder
Dessa delges nämnden på mötet.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Utbildningsnämnden godkänner Sunds skolas arbetsplan för läsåret 2021-2022
och skickar den till Ålands landskapsregering för kännedom.
Övriga planer antecknas tillkännedom och publiceras på kommunens hemsida.

Utbildningsnämndens
beslut
Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 26

Arbetsplan för Tosdarby daghem 2021-2022

Bilagor

Arbetsplan 2021-2022 Tosarby daghem

11
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NÅHD/284/2021

Enligt Landskapslag för barnomsorg och grundskola (2020:32) del II kap 1 §2 att
varje gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem skall uppgöra en arbetsplan
som beskriver hur verksamheten skall genomföra
1) barnomsorgens målsättning,
2) förundervisningen i enlighet med den läroplan som landskapsregeringen fattat
beslut om,
3) sådana anvisningar som landskapsregeringen utfärdat med stöd av lag samt
4) samverkan med vårdnadshavarna, föräldrarna och andra personer som svarar
för barnets vård och fostran.
Arbetplanen skall godkännas av kommunen.
Vårdnadshavarna skall informeras om innehållet i arbetsplanen.
Daghemsföreståndare har tillsammans med Tosarby daghems perosnal tagit fram
förslag på arbetsplan för verksamhetsåret 2021-2022. Då den nya läroplanen för
barnomsorgen inte antagits är förslaget uppgjort utifrån gällande läroplan.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Utbildningsnämnden godkänner arbetsplanen för Tosarby daghem
verksamhetsåret 2021-2022.

Utbildningsnämndens
beslut
Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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§ 27

Arbetsplan för Sunds fritidshem 2021-2022

Bilagor

Arbetsplan fritidshemsverksamheten 2021-2022

12
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NÅHD/285/2021

Enligt Landskapslag för barnomsorg och grundskola (2020:32) del II kap 1 §2 ska
varje gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem skall uppgöra en arbetsplan
som beskriver hur verksamheten skall genomföra fritidshemmets målsättning,
sådana anvisningar som landskapsregeringen utfärdat med stöd av lag samt
samverkan med vårdnadshavarna, föräldrarna och andra personer som svarar för
barnets vård och fostran.
Arbetsplanen skall godkännas av kommunen.
Vårdnadshavarna skall informeras om innehållet i arbetsplanen.
Skolföreståndare Maria Lasén- Back har tillsammans med fritidshemsledaren tagit
fram förslag på arbetsplan för verksamhetsåret 2021-2022. Då den nya läroplanen
för barnomsorgen och fritidshemsverksamheten inte antagits är förslaget uppgjort
utifrån gällande läroplan.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Utbildningsnämnden godkänner arbetsplanen för fritidshemsverksamheten i Sund
för verksamhetsår 2021-2022.

Utbildningsnämndens
beslut
Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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PROTOKOLL
20.9.2021
Mötets avslutande

Utbildningsnämndens
beslut
Mötet avslutas kl. 17.45.

3-21
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING
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 beslutet.
Paragrafer: §§ 18, 19, 20, 22, 23, 24, 28
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 17, 21, 25, 26, 27
Enligt 15 § Förv. processL /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
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, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Utbildningsnämnden i Sund
Norra Ålands utbildningsdistrikt
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.
KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstidI nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
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Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den
som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i
beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. 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.
Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 MARIEHAMN
Paragrafer i protokollet:
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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.

