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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 21.03.2022 kungjorts att
utbildningsnämnden sammanträder måndagen den 28.03.2022 i Sunds skolas
matsal kl. 16.00 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende
tisdagen den 29.03.2022.
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 21.03.2022.

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 Christina NukalaPengel i tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter
mötet.

Utbildningsnämndens
beslut
Till protokolljusterare utses Rikard Järvinen 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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Delgivningar

ÅLR beslut:
- ÅLR Beslut 242 U2, 04.10.2021 Beviljande av landskapsandel för
kommunernas utbldningsverksamhet 2021
- ÅLR Beslut 251 U2, 12.10.2021 Fastsällande av basbelopp för kommunernas
utbildningsverksamhet 2022
- ÅLR Brev 252 U2, 20.10.2021 Förfrågan till barnomsorgspersonal vad gäller
hörande av barn som remissinstans för barnomsorgens läroplan, inbjudan till
workshop
- ÅLR Inbjudan 254 U2, 19.102021 Föreläsning kring programmering i
grundskolan
- ÅLR Beslut 255 U2, 21.10.2021 Förverkligande av läs- och
skrivkunnighetsskedet, slutrapport
- ÅLR Beslut 264 U2, 5.11.2021 Forskningstillstånd för OECD:s PISA 2022studien
- ÅLR Beslut Dnr 2021/9529 12.11.2021 Betygsformulär för grundskolan
- ÅLR Beslut 272 U2, 19.11.2021, Utredning av hemundervisning i grundskolan
- ÅLR Beslut 275 U2, 24.11.2021 Fortbildningsinsatser kopplade till
barnomsorgens läroplan
- ÅLR Inbjudan 259 U2, 22.11.2021, Ändrad tidpunkt - workshop gällande
kommunernas utbildningsstadga (17.2.22)
- ÅLR Beslut 285 U2, 17.12.2021, Utredning av hemundervisning i grundskolan komplettering av medlemmar
- ÅLR Beslut 286 U2, 17.12.2021, Forskningstillstånd LIITU
- ÅLR Beslut 294 U2, 21.12.2021, Beviljande av landskapsandel för
kommunernas utbldningsverksamhet 2022
- ÅLR Beslut 295 U2, 21.12.2021 Inbjudan till fortbildning för
daghemsföreståndare " Att leda förändring"
- ÅLR Beslut 296 U2, 21.12.2021 Implementering av läroplan inom
barnomsorgen
- ÅLR Beslut 310 U2, 22.12.2021 Arbetsplan för grundskolan 2021-2022, Sunds
skola
- ÅLR Beslut 10 U2, 10.01.2022 Tutorersättning Sunds skola
- ÅLR Beslut 23 U2, 21.01.2022 Remissbegäran för förslag till läroplan för
barnomsorgen
- ÅLR Beslut 24 U2, 25.01.2022 Operativt stöd för Primus
- ÅLR Inbjudan 32 U2, 28.01.2022 Informationstillfälle kring lagändringar på

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Åland med anledning av familjeledighetsreformen i riket
- ÅLR Beslut 42 U222.02.2022 Begäran om kompletterande uppgifter gällande
förverkligande av inledningsskedet inom grundvux
- ÅLR Beslut 47 U2, 1.3.2022 Revidering av läroplan gällande
integrationsundervisning för vuxna invandrare på Åland
Utbilningschefens tjänstemannabeslut:

Föreståndarnas tjänstemannabeslut:
23.09-31.12 2021 (§216-281)
Alexandra Andersson, daghemsföreståndare
BESLUTSINNEHÅLL:
Beviljad tjänstledighet utan lön > 3 mån.
Fastställande av barnomsorgsavgift - eftis
Beviljad tjänstledighet med lön - komp
Beviljande av hemvårdsstöd
Beviljande av barnomsorgsplats daghem
Godkända timlistor för vikarier
Beviljad kursledighet
Beviljad tjänstledighet med lön - fridagar
Beviljad sjukledighet
Beviljad semester
Beviljad ledighet för vård av barn - vabb
Reserverande av barnomsorgsplats
Beviljande av specialpedagogiskt stöd
Beviljat handledararvode studerande
Godkänt avdrag av lön (minustimmar)

ANTAL BESLUT:
3
1
7
2
2
8
5
2
18
11
6
1
4
1
1

Tjänstemannabeslut tagna
01.01-10.03 2022 (§1-44)
Alexandra Andersson, daghemsföreståndare
BESLUTSINNEHÅLL:
Beviljad tjänstledighet utan lön > 3 mån.
Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

ANTAL BESLUT:
5
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Beviljad tjänstledighet med lön - komp
Beviljande av hemvårdsstöd
Beviljande av barnomsorgsplats daghem
Godkända timlistor för vikarier
Beviljad kursledighet
Beviljad tjänstledighet med lön - fridagar
Beviljad sjukledighet
Fastställd barnomsorgsavgift daghem
Beviljad semester
Beviljad ledighet för vård av barn - vabb
Beslut om lönebortfall hemma med covid-sjukt barn
Beviljat handledararvode studerande
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3
9
2
5
2
1
13
1
4
2
1
2

Skolföreståndare Maria Lasén Back

Konfidentiellt ärende
Remissutlåtande ang. barnomsorgens läroplan
Tosarby daghem håller sommarstängt v. 27-30, kommunen erbjuder
sommarbarnomsorg vid behov.
Utbildningschef
Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Utbildningsnämnden antecknar delgivningarna tillkännedom.

Utbildningsnämndens
beslut
Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Resultat från utvärderingarna Kiva och Hälsa i skolan

Bilagor

Enkäten Hälsa i skolan 2021
Resultat av KiVa 2021

1-22

NÅHD/64/2022

Sunds skola har deltagit i de nationella utvärderingarna KiVa-skola och Hälsa i
skolan.
Resultaten från utvärderingarna har bearbetas i skolans kollegium.
Skolföreståndaren redovisar resultatet och åtgärderna i skolan.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Utbildningsnämnden antecknar resultaten och åtgärderna till kännedom.

Utbildningsnämndens Enligt förslag.
beslut

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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NÅHD/65/2022

Skolföreståndare Maria Lasén-Back har aviserat att behovet av elevassistent ökar
till hösten 2022.
I budget 2022 finns en elevassistent på 65,4% av heltid budgeterad. Nu ser skolan
ett utökat behov av elevassistent 54,9% av heltid från höstterminen.
Kostnaden för en elevassistent 54,9% är ca 9 000€ för höstterminen.
Enligt förvaltningsstadgan för Sunds kommun kan nämnden fatta beslut att
omfördela medel inom ett verksamhetsområde, skola. Vill nämnden omfördela
mellan verksamhetsområdena, barnomsorg och skola, behöver ärendet behandlas
i styrelsen. Äskas utökning av budget fattar fullmäktige beslut i ärendet.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Utbildningsnämnden konstaterar att behov av utökning av elevassistent i skolan
finns från höstterminen 2022. Kostnaden beräknas vara ca 9 000 € och bör
rymmas inom skolans fastställda budget. Utbildningsnämnden följer upp ärendet
på hösten för att se om äskande om tilläggsmedel behövs.

Utbildningsnämndens
beslut
Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Bokslut och verksamhetsberättelse 2021

Bilagor

UN - boklut och verksamhetsberättelse 2021
Specifikation UN
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NÅHD/66/2022

Enligt förvaltningsstadgan för Sunds kommun 53§ skall nämnden årligen
översända en berättelse över sin verksamhet under föregående kalenderår.
De budgetansvariga har utifrån kommunkansliets siffror och bokslutsmall
sammanställt det preliminära bokslutet och verksamhetsberättlse för år 2021
enligt bilaga.
Utbildningschefens
beslutsförslag

Utbildningsnämnden godkänner budgetansvarigas förslag till bokslut och
verksamhetsberättelse för 2021. Ärendet skickas till kommunstyrelsen för vidare
behandling.

Utbildningsnämnden
beslut

Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare
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Mötets avslutande

Utbildningsnämndens
beslut
Mötet avslutades kl. 17.15.
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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: §§ 2-8
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: § 1
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: § 1
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.

