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§ 22 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 har den 2.12.2022 kungjorts
att utbildningsnämnden sammanträder måndagen den 12.12.2022 på Sunds skola
kl. 16.00 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende tisdagen
den 13.12.2022.

Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats digitalt åt ledamöterna i
utbildningsnämnden samt övriga med närvarorätt. Ersättarna får kallelsens första
sida digitalt. Materialet är skickat fredagen den 2.12.2022.

 
Utbildningsnämndens
beslut
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§ 23 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 Johan Lindholm och Rikard Järvinen i
tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet.

 
Utbildningsnämndens
beslut Till protokolljusterare väljs Johan Lindholm och Rikard Järvinen
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§ 24 Godkännande av föredragningslistan
 
 Föredragningslistan fastställs med eller utan ändringar.
 
Utbildningsnämndens
beslut Föredragningslistan fastställs utan ändringar.
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§ 25 Delgivningar  
 
 
 
 
 ÅLR:

ÅLR Beslut 171 U2, 20.09.22 Anvisning kring landskapslag om ändring av
landskapslagen om barnomsorg och grundskola 2022:55
ÅLR Brev 177 U2, 12.10.22 Fortbildning 2023: Hälsa för lärande - lärande för hälsa
ÅLR Beslut 179 U2, 14.10.22 Fastställande av basbelopp för kommunernas
utbildningsverksamhet år 2023

Utbilningschefens tjänstemannabeslut:
§ 42-22 Anhållan om semester

Föreståndarnas tjänstemannabeslut:

Budgetuppföljning per 30.11.2022

Bu 2022 Förbrukat
Nämnden -1 180 -747
Sunds skola -819 540 -718 444
NÅUD -701 860 -701 860
Administration bo -9 690 -8 138
Tosarby dgh -648 390 -580 043
Hemvårdsstöd -70 000 -77 160

 
Utbildningschef
beslutsförslag Utbildningsnämnden antecknar delgivningarna tillkännedom.
 
Utbildningsnämndens
beslut Enligt förslag.
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§ 26 Svar på kommunstyrelsens fråga om att slopa
nämnden

NÅHD/391/2022

 
Bilagor Utbildningsnämndens syn på att avskaffa nämnden, mötesanteckningar

Uc syn på att avskaffa nämnden
 
 
 
 Med anledning av inkommen motion till kommunstyrelsen i Sund om att slopa

kommunens nämnder så ställer kommunstyrelsen (26.9.22) följande frågor till
nämnderna och till utbildningschefen, äldreomsorgsledaren och
kommunteknikern/byggnadsinspektören:
1. Vad tycker nämnden och sektorchefen (föredragande tjänsteman) om förslaget
att slopa kommunernas nämnder enligt ovanstående förslag?
2. Vad tycker byggnadstekniska nämnden och
kommunteknikern/byggnadsinspektören om förslaget om att skapa en renodlad
byggnadsnämnd?

Kommunstyrelsen vill alltså veta både tjänstemännens och nämndernas respektive
åsikt är.
Respektive nämnd behandlar frågeställningen på kommande nämndmöte dock
senast innan utgången av år 2022.

Utbildningschefen har den 21.11 skickat ut frågan via mejl till nämndens
ledamöter, även förlaring till SWAT-analys bifogades frågan. "Ordförande och jag
önskar att du skriver ner din åsikt i frågan. Jag sammanställer svaren till
nämndmötet och så diskuterar vi vidare där och försöker sammanställa era svar i
form av en SWAT-analys. Tänk på styrkor, svagheter, möjligheter och hot när ni
ger era svar. Senast tisdag 29.11 behöver jag era svar.

Ett svar har inkommit, varpå svaret sammanställs på mötet.
 
Utbildningsnämndens
beslutsförslag

Utbildningsnämnden avger sitt svar till kommunstyrelsen. Svaret behandlas på
mötet.

 
Utbildningsnämndens
beslut Utbildningsnämnden ser behov av att nämnden finns kvar och bifogar sina åsikter

i bilagan.
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§ 27 Mötets avslutande
 
  
 
Utbildningsnämndens
beslut Mötet avslutades kl. 17.55
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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: §§ 23, 24, 25, 26

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 22, 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.
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