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 Kumlinge kommun 

 BILDNINGSNÄMNDEN §§47-53 08.10.2014 
 
 
Sammanträdestid: 18.30- 20.35 
Sammanträdesplats:   Skolans högstadium 
Beslutande:  
 
Ordinarie:   
      

 Markku Lahtinen, ordförande 
 Annika Fredriksen, vice ordf.  
  Satu Numminen   
  Beata Ahlbäck 
   Siv Schåman 
   Fredrik Sjölund 
   Ulf Pettersson 

Ersättare i kallelseordning:  
 

  Pekka Ketonen  
   Bror Ekblom  
   Åsa Enqvist 

   
   
  
   

  
 

   Torbjörn Engman, kommunstyrelsens ordförande  
 Jim Eriksson, kommundirektör 
   Kaj Törnroos, bildningschef 
 Gunilla Henriksson, vice föreståndare 

      
      
Underskrifter: 
    
 
 
 
 
Markku Lahtinen   Kaj Törnroos       

     

 
ordförande     protokollförare  
     
 
Justering, Kumlinge den 

     

   
     
 
 
Åsa Enqvist    Satu Numminen  
protokolljusterare   protokolljusterare 
      
   
 
 
Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge kommunkansli under kontorstid  
kl. 9-12, 13-15 den 16.10.2014 
Intygar, tjänsteställning:  
   
  
Kaj Törnroos 
Bildningschef 
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN  08.10.2014 
 
 
ÄRENDEN 
 
 
§ 47 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET .......................................... 3	  
§ 48 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE ...................................................................... 3	  
§ 49 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN .................................................. 3	  
§ 50 SKOLANS ARBETSPLAN 2014-15 ..................................................................... 4	  
§ 51 BUDGET 2015 ............................................................................................... 5	  
§ 51 BUDGET 2015 ............................................................................................... 6	  
§ 52 LÖNEPOTT-fördelning .................................................................................... 7	  
§ 53 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM ............................................................................. 8	  
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING ................................. 9	  
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN §§ 47-49 08.10.2014 
 
 
 § 47 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. 
   
 
 
----------------- 
 
 § 48 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

   
Två ledamöter utses att justera sammanträdets protokoll innan det datum då det är 
framlagt till påseende. 
 
BESLUT  
Till protokolljusterare valdes Åsa Enqvist och Satu Numminenh.  
 
 
----------------- 
 
 
§ 49 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

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

BILDNINGSNÄMNDEN § 42 08.10.2014 
 
§ 50 SKOLANS ARBETSPLAN 2014-15  

I enlighet med grundskolelagen 20 § skall arbetsplanen godkännas av skolnämnden 
(bildningsnämnden i Kumlinge) och tillställas landskapsregeringen för kännedom. 
I arbetsplanen skall kommunen precisera och tydliggöra innehållet för skolans 
undervisning och fostran och beskriva de metoder skolan använder för att uppfylla den 
målsättning och de riktlinjer som slagits fast för grundskolans verksamhet i 
grundskolelagen, -förordningen och i den föreliggande läroplanen. (Läroplan för 
grundskolan -96) 
 
Arbetsplanen har behandlats av lärarkollegiet och elevrådet innan detta möte. 
 
 
Bilaga 1 Arbetsplan 2014-15 
 

 
 
 
 
 
 
 
Föredragandes förslag 
Arbetsplanen godkänns. 
 
 
 
BESLUT 
Enligt förslag 
 
 
----------------------------------------  
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 51 08.10.2014 
   
§ 51 BUDGET 2015 

I enlighet med kommunstyrelsens budgetdirektiv om att målet för budget 2015 skall 
ligga i nivå med 2013 års bokslut har bifogade budget uppgjorts. 
Budgetarbetet har komplicerats genom införandet av uppgiftsområdet Centralkök 
(socialnämnden) och genom fullt ut genomförande av de nya kontoplanerna. 
Gällande centralkök, såhar det tagit tid att få fram de underlag som krävs vid den 
omorganiseringen och dels hur de slår ut rent ekonomiskt. 
Jämfört med budget 2014 stiger kommunbidraget med 7,3 %, medan 
verksamhetsbidraget minskar med 3,9 %. Det totala ekonomiska utfallet syns först när 
samtliga nämnders budgetförslag sammanställs i kommunens budget. 
Av de 4 uppgiftsområden som nämnden handhar är det främst området Grundskola som 
genomgår större förändringar. 
Övergången till centralkök gör att kostnader för husmor och livsmedel utgår från 
uppgiftsområdet och ger tillsammans en minskning om cirka 35000 i lönekostnader och 
9500 i livsmedelskostnader. Intäkter för sålt kostservice, intern och externt minskar med 
ca 18700. 
För bespisningen som intern kostservice beräknas 55600 för inkommande år. 
En kostnadsökning som påverkar verksamhetsbidraget är ett kostaterat behov av 
ytterligare specialundervisning, så i budgeten påförs en kostnad för speciallärare i 
huvudsyssla (minst 16 vt). Det är en ökning med 10 timmar jämfört med 2014. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
Fortsätter… 
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN, 
forts 

§ 51 08.10.2014 

   
§ 51 BUDGET 2015 

 
 

 
 
 
 
 
Bilaga 2 Budgetförslag 2015 
 
Föredragandes förslag 
Budgeten fastställs, med de texträttelser som framkommit. 
 
 
 
BESLUT 
Budgeten godkänns och tillställs kommunstyrelsen. Paragrafen justeras omedelbart.  

KUMLINGE KOMMUN    BUDGETFÖRSLAG 2015
BILDNINGSNÄMNDEN

C300 BILDNINGSVÄSENDET Bokslut Budget Förverkligat Budget Skillnad Skillnad
2013 2014 01.09.2013 2015 € %

C311 Utbildningsförvaltning
3110 BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI -41 275 -42 366 -28 282 -42 070 296 -1%
3120 BILDNINGSNÄMNDEN -1 149 -1 750 0 -1 650 100 -6%

C312 Grundskola
3130 KUMLINGE SKOLA -514 746 -499 030 -254 332 -546 560 -47 530 10%

C320 Kultur och bibliotek
3220 KUMLINGE BIBLIOTEK -34 651 -34 902 -14 519 -35 120 -218 1%
3290 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET -1 730 -1 825 -1 854 -1 800 25 -1%
3510 MEDBORGARINSTITUTET -6 609 -6 580 -3 593 -7 200 -620 9%

C330 Fritid
3310 IDROTT, FRITID OCH UNGDOM -6 153 -6 550 -5 169 -6 500 50 -1%

Kommunbidrag -606 314 -593 002 -307 750 -640 900 -47 898 8,1%
Verksamhetsbidrag -529 700 -522 032 -314 856 -499 500 22 532 -4,3%

KUMLINGE KOMMUN    BUDGETFÖRSLAG 2015 JÄMFÖRELSE BOKSLUT 2013
BILDNINGSNÄMNDEN

C300 BILDNINGSVÄSENDET Bokslut Budget Förverkligat Budget Skillnad Skillnad
2013 2014 01.09.2013 2015 € %

C311 Utbildningsförvaltning
3110 BILDNINGSNÄMNDENS KANSLI -41 275 -42 366 -28 282 -42 070 -795 2%
3120 BILDNINGSNÄMNDEN -1 149 -1 750 0 -1 650 -501 29%

C312 Grundskola
3130 KUMLINGE SKOLA -514 746 -499 030 -254 332 -546 560 -31 814 6%

C320 Kultur och bibliotek
3220 KUMLINGE BIBLIOTEK -34 651 -34 902 -14 519 -35 120 -469 1%
3290 ALLMÄN KULTURVERKSAMHET -1 730 -1 825 -1 854 -1 800 -70 4%
3510 MEDBORGARINSTITUTET -6 609 -6 580 -3 593 -7 200 -591 9%

C330 Fritid
3310 IDROTT, FRITID OCH UNGDOM -6 153 -6 550 -5 169 -6 500 -347 5%

Kommunbidrag -606 314 -593 002 -307 750 -640 900 -34 586 6%
Verksamhetsbidrag -529 700 -522 032 -314 856 -499 500 30 200 -6%
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 52 08.10.2014 
 
§ 52 LÖNEPOTT-fördelning 

En lokal justeringspott på 0,3% av den totala lönesumman i februari 2007 för UKTA- 
personal användes för införandet av det nya lönesystemet. I Kumlinge kommun är 
pottens storlek 60,84 €. 
I enlighet med styrdokumentet för arbetsvärdering och undervisningssektorns 
kollektivavtal UKTA har de tillsvidareanställda lärarna Gunilla Henriksson och Johanna 
Nordman erhållit hälften var av lönepotten för arbetet med ByskolE-projektet under 
tiden 01.08.2013-31.07.2014. 
 
Från och med 01.08.2014 skall en ny prövning ske för att fördela potten för 
inkommande läsår. 
 
 

 
 
 
 
 
 
Föredragandes förslag 
I samråd med lärarkollegiet föreslås att lönepotten under tiden 01.08.2014-31.07.2015 
ges till timlärare Kent Eriksson för handhavandet av det praktiska med lägerskola 2015. 
Utbetalningen sker retroaktivt från 01.08.2014. 
 
 
 
 
 
 
Beslut: 
Enligt förslag  
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 53 08.10.2014 
 
§ 53 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

- anställda timlärare enligt bildningsnämnden § 42/2014 
- ÅLR 99 U2 Projektplan för pedagogiskt stöd  
- ÅLR 100 U2 Erbjudande om fortbildningspaket 
- ÅLR 134 U2 Utredning av stödfunktionerna kring elever och studerande i de 

åländska skolorna 
- ÅLR 133 U2 Projekt för läsfrämjande 2014-2017 
- ÅLR 131 U2 Projektplan Små skolor 
- Sommarsimskolorna på Åland 2014” - rapport 
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 Kumlinge kommun 

 
BILDNINGSNÄMNDEN      08.10.2014 
 
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 beslutet 
 
Paragrafer 47-51, 53 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom 
skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan 
framställas över beslutet 
 
Paragrafer 52 
Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan 
besvär inte anföras över nämnda nedan beslut: 
 
Paragrafer och grund för besvärsförbudet. 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till 
vilken 
rättelseyrkande kan 
framställas, samt 
tid för yrkande av 
rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa 
ett skriftligt rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får 
framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av 
kommunmedlemmar. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
Kumlinge kommun 
Bildningsnämnden i Kumlinge 
22820 Kumlinge 
 
Paragrafer: 42, 45 
 
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 den dag 
protokollet lagts fram offentligt. I vardera fallet räknas inte 
framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden. 

Rättelseyrkandets 
innehåll 

 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar 
sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN  08.10.2014 
KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet 
och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
Ändring i beslut med anledning 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 en som 
är part eller 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 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: - 
 
Besvärstid: 30 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 den dag protokollet 
lagts fram offentligt. 

 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
Besvärsmyndighet 
och besvärstid 

Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
Paragrafer: - 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 
BESVÄRSSKRIFT 
Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringar till att beslutet bör ändras 

Besvärskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat 
skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också 
yrke, boningsort och postadress anges. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt 
bestyrkt kopia, och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten för besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på 
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer 
fram innan besvärstiden går ut. 



                                                                   PROTOKOLL                    
  
 
 
 
Organ                             § Nr                     Datum                                                                         Sida 
               

 
Protokolljusterarnas signaturer     Protokollet framlagt   Utdragets riktighet bestyrker 
              till påseende 
 

11 

 Kumlinge kommun 

 


