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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN §§ 56-58 31.10.2013 
 
 
 § 56 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 
Ordförande läser upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall vara antecknat 
sammanträdesplats och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas. De närvarande 
antecknas i närvarolistan. Enligt 23 § i kommunallagen är nämnden beslutför då minst 
hälften av ledamöterna är närvarande.   
 
 
Ordförande konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat och beslutfört. 
   
 
 
----------------- 
 
 § 57 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

   
Två ledamöter utses att justera sammanträdets protokoll innan det datum då det är 
framlagt till påseende. 
 
BESLUT  
Till protokolljusterare valdes Satu Numminen och Siv Schåman.  
 
 
----------------- 
 
 
§ 58 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 
Ordförande läser upp föredragningslistan. 
 
 
Föredragandes förslag 
Föredragningslistan fastställs 
 
 
 
BESLUT 
Enligt förslag 
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 59 31.10.2013 
 
§ 59 BUDGET 2014, II 

I enlighet med kommunstyrelsens budgetdirektiv har förslaget för budget för 
bildningsnämnden behandlats på tjänstemannanivå den 7 oktober och diskussion med 
personalen den 26.09 och den 17.10. 
Totalt sänks budgeten med 7,4%. Sänkningen genomförs i huvudsak genom att 
uppgiftsområdet  Grundskola håller den kostnadsnivå som Kumlinge skola arbetar efter 
under hösten 2013. Den nedskärningen som genomfördes då, ger en betydande sänkning 
av kostnaderna utslaget på hela 2014. De kostnadsramar som skolan nu arbetar efter 
börjar dock ge sig tillkänna genom en ökad arbetsbörda för lärarkåren och mindre 
gynnsamma gruppsammanslagningar för eleverna. Totalt sänks kostnaderna med 41 
700€. 
Kostnadsstället Kulturförvaltning 3210 upphör helt och därmed görs en inbesparing om -
2250€.  
Kostnadsstället 3220 Kumlinge bibliotek sänker sina kostnader med 4180 €, beroende på 
att ny bibliotekarie anställts och som ännu inte har införtjänat några individuella tillägg. 
3510 Medborgarinstitutet har uppgett något lägre summa för verksamheten för 2014, 
men det påpekas samtidigt att siffrorna är mycket preliminära, eftersom den treårs-
kontroll av kostnadsläget enligt avtalet, görs detta år och den är ännu inte klar vid 
budgetarbetet. 
 
Taxorna för nämnden förslås vara oförändrade och inget anslag äskas i ekonomiplanen. 
I budgetuppställningen används den reviderade kontoplanen enligt kommunfullmäktiges 
beslut den 27.03.2013. 
 

 
 
Bilaga 1 Budget 2014 
 
Föredragandes förslag 
Budgeten för 2014 godkänns. 
Paragrafen justeras omedelbart. 
 
BESLUT 
Enligt föredragandes förslag. 
 
----------------------------------------  

KUMLINGE KOMMUN    BUDGETFÖRSLAG 2014
BILDNINGSNÄMNDEN Bokslut Budget Förverkligat Budget Skillnad Skillnad

2012 2013 01.09.2013 2014 € %
C311 Utbildningsförvaltning -42 281 -43 580 -27 694 -43 860 -280 0,6%

3110 Bildningsnämndens kansli -40 529 -41 980 -27 694 -42 110 -130 0,3%
3120 Bildningsnämnden -1 752 -1 600 0 -1 750 -150 9,4%

C312 Grundskola -561 922 -540 200 -293 918 -499 030 41 170 -7,6%
3130 Kumlinge skola -561 922 -540 200 -293 918 -499 030 41 170 -7,6%

C320 Kultur, bibliotek och bildning -50 200 -50 040 -26 210 -43 430 6 610 13,2%
3210 Kulturförvaltning -2 651 -2 250 -1 506 0 2 250 -100,0%
3220 Kumlinge bibliotek -38 756 -38 980 -20 216 -34 800 4 180 -10,7%
3290 Allmän kulturverksamhet -2 184 -2 050 -1 150 -2 050 0 0,0%
3510 Medborgarinstitutet -6 609 -6 760 -3 337 -6 580 180 -2,7%

C330 Fritid -7 122 -6 550 -5 150 -6 550 0 0,0%
3310 Idrott, fritid och ungdom -7 122 -6 550 -5 150 -6 550 0 0,0%

-661 525 -640 370 -352 971 -592 870 47 500 -7,4%
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 60 31.10.2013 
 
§ 60 BUDGETUPPFÖLJNING II 

Enligt kommunfullmäktiges beslut 22.03.2012, §18 ska nämnderna rapportera till 
styrelsen om det ekonomiska läget i den givna förvaltningen en gång inom maj för årets 
fyra första månader och en gång i oktober om läget efter nio månader. 
 
Det ekonomiska läget för bildningsnämndens kostnadsställen ligger i paritet med det 
förväntade läget och föranleder inga åtgärder . 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föredragandes förslag 
Ärendet tecknas till kännedom och budgetuppföljningen delges kommunstyrelsen. 
 
 
 
 
 
 
BESLUT 
Enligt föredragandes förslag. Paragrafen justerades omedelbart. 
----------------------------------------  

BILDNINGSNÄMNDEN Budget Förverkligat Saldo Saldo prognos 2013 prognos 2013

2013 01.09.2013 saldo € % förverkligat %

BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI 3110 -41 980 -27 694 14 286 34% -41540 99%
BILDNINGSNÄMNDEN 3120 -1 600 0 1 600 100% 0 0%
KUMLINGE SKOLA 3130 -540 200 -293 918 246 282 46% -440877 82%
KULTURFÖRVALTNING 3210 -2 250 -1506,18 744 33% -2259 100%
KUMLINGE BIBLIOTEK 3220 -38 980 -20 216 18 764 48% -30325 78%
ALLMÄN KULTURVERKSAMHET 3290 -2 050 -1 150 900 44% -1725 84%
IDROTT, FRITID OCH UNGDOM* 3310 -6 550 -5 150 1 400 21% -5525 84%

MEDBORGARINSTITUTET 3510 -6 760 -3337 3 423 51% -5006 74%
-640 370 -352 971 287 399 45% -527257 82%

*utbetalda bidrag har beaktats i prognosen

Tillkommer bland annat:

Interna hyror 87450

Mötesarvoden 1300

88750

BUDGETUPPFÖLJNING 1.1-31.8.2013
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 61 31.10.2013 
 
§ 61 YOUNG VOICES, slutrapport 

Young Voices är ett projekt som har syftat till att förbättra ungas tillvaro i Ålands och 
Stockholms skärgård genom att ta tillvara på ungas egna idéer och förslag och göra 
dem mer delaktiga i skär- gårdens utveckling. Bakom projektet står 
Skärgårdsstiftelsen i Stockholms län och SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresse- 
organisation på Åland. 
 
Projektet upphör vid årsskiftet och en slutrapport är nu skriven. 
Ungdomar från Kumlinge har deltagit i flertalet av de seminarier som Young voices 
har anordnat och ett kontaktnät mellan ungdomarna i den åländska skärgården har 
utvecklats, och även kontakter och kunskap om hur ungdomarna i den svenska 
skärgården har det. 
 
Slutseminariet för Young Voices hölls i Radisson Blu i Stockholm den 14 oktober och 
där deltog några av skolans elever, samt nämndens ordförande. 
 
I slutrapporten framkommer en hel del väsentligheter som ungdomarna framhåller 
som viktiga för att främja ett boende i skärgården. 
 
I Visionsdokumentet 2015 skrivs bland annat att kommunen ska jobba för en ökad 
trivsel bland barn och unga. 
 
Slutrapporten kan ligga som en bas för att utveckla trivseln och inflytandet för de 
unga i Kumlinge. 
 
Bilaga 2: Slutrapport Young Voices. 
 
 
 
 
 
 
 
Föredragandes förslag 
Ärendet tecknas till kännedom. Under första mötet under inkommande verksamhetsår 
diskuteras och beslutas om hur arbetet kring de ungas trivsel och inflytande organiseras, 
men målet att bli en kommun med stor ungdomsdelaktighet. Som grund för arbetet 
ligger Young Voices slutrapport. 
 
 
 
 
 
BESLUT 
Enligt föredragandes förslag 
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 62 31.10.2013 
 
§ 62 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

- Skolan i Kumlinge by 125 år firades i skolan den 1 oktober. Börje Österlund 
gav en historisk tillbakablick. 

- Schysst på nätet Ålr 2013/7866 
- IT-strategi Ålr 2013/7886  
- Basbelopp ls-andelar Ålr 2013/8324 
- Basbelopp ls-andelar grundskola Ålr 2013/8737 

 
 
 
 
 
 
Föredragandes förslag 
Ärenden tecknas till kännedom 
 
 
 
 
 
BESLUT 
Enligt föredragandes förslag 
 
---------------------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN  31.10.2013 
 
 
Besvärsanvisning 

Anvisningar om rättelseyrkande 
Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd eller en 
myndighet som lyder under den kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i 
beslutet får inte sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande skall framställas till det organ 
som fattat beslutet. Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från 
dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) 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. 
 
Rättelseyrkandet skall undertecknas och hemkommun och postadress uppges.  
Det skall tillställas den berörda myndigheten under adress:  
Kumlinge kommun 
22820 Kumlinge  
 
eller inlämnas för diarieföring på kommunkansliet. 
 
Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast 
gäller beredning eller verkställighet. (KomL 112§)  
 
 
Förvaltningsbesvär 
Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En 
part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte 
något annat påvisas. Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas 
till besvärsmyndig-heten, skall anges 1)  det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar 
ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka 
ändring yrkas  
 
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall 
underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress. 
 
Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas: 

1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär, 
2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när 

besvärs-tiden har börjat, samt 
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om 

dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten. 
 
Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten,  
Ålands förvaltningsdomstol 
Torggatan 16 
PB 31 
22101 Mariehamn. 
 
 
 
 


