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 Kumlinge kommun 

 BILDNINGSNÄMNDEN §§ 15-26 25.03.2014 
 
 
Sammanträdestid: 18.30- 20.30 
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 
 Sophie Langels, bibliotekarie 
 Gunilla Henriksson, vice föreståndare 

      
      
Underskrifter: 
    
 
 
 
 
Markku Lahtinen   Kaj Törnroos       Beata Ahlbäck § 18 
ordförande     protokollförare  
     
Justering, Kumlinge den   
     
 
 
Satu Numminen   Ulf Pettersson  
protokolljusterare   protokolljusterare 
      
   
 
 
Protokollet officiellt framlagt till påseende: Kumlinge by den tisdagen den 1 april 2014 
Intygar, tjänsteställning:  

     

   
  
 
Kaj Törnroos 
Bildningschef 
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN  25.03.2014 
 
 
ÄRENDEN 
 
 
§ 15 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET ........................................... 3	  
§ 16 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE ....................................................................... 3	  
§ 17 FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN ................................................... 3	  
§ 18 BEVILJANDE AV BIDRAG ÅNYO - fritid .............................................................. 4	  
§ 19 VAL AV KLASSLÄRARE .................................................................................... 6	  
§ 20 VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA ................................................................ 7	  
§ 21 VAL AV TIMLÄRARE I BISYSSLA ....................................................................... 8	  
§ 22 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 ............................................... 9	  
§ 23 KOMPLETTERING AV ARBETSPLAN ................................................................. 10	  
§ 24 UNGDOMSJOBB - datorservice ....................................................................... 11	  
§ 25 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM ........................................................................... 12	  
§ 26 FÖRÄNDRING AV TIMRESURS 2014-15 ........................................................... 13	  
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING ............................... 14	  
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN §§ 1-3 25.03.2014 
 
 
 § 15 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. 
   
 
 
----------------- 
 
 § 16 VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

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

 
Ordförande läser upp föredragningslistan. 
 
 
Föredragandes förslag 
Föredragningslistan fastställs 
 
Förslag: 
Ledamot Numminen föreslog att de två specialundervisningstimmarna som tillagts i § 21 
fastlås av nämnden som ett övrigt ärende § 26. 
Förslaget fick understöd 
 
BESLUT 
Enligt ledamot Numminens förslag. 
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 18 25.03.2014 
 
§ 18 BEVILJANDE AV BIDRAG ÅNYO - fritid  

BILDNINGSNÄMNDEN § 6 12.02.2014 
 
§ 6 BEVILJANDE AV BIDRAG - fritid 
(Instruktion för bildningsnämnden; Idrotts- och ungdomssektorn §§ 3 och 4) 
 

 
 
 
Bilaga 3 Ansökan Skunk rf 
Bilaga 4 Ansökan Segelföreningen Storbåten rf  
Bilaga 5 Ansökan Folkhälsan i Kumlinge rf 
Bilaga 6 Ansökan Ålands 4H distrikt rf 
Bilaga 7 Ansökan Enklinge hembygdsförening rf 
Bilaga 8 Ansökan Kumlinge sjöscouter rf 
 
Föredragande anmäler jäv i ärendet på grund av partsjäv i samband med 
Segelföreningen Storbåtens ansökan. Föredragande är kassör i föreningen . 
Ledamot Enqvist anmälde jäv på grund av styrelseplats i Folkhälsan 
Mötet konstaterade att jäv föreligger. 

 
Ordförande konstaterar att mötet inte är beslutfört och ärendet hänskjuts till nästa möte 
 
 
 
BESLUT 
 
Ärendet tas upp på nämndens följande möte. 
 
 
 
 
 
 

2013 2014
Bidragstagare bidragstyp beviljat bidragansökt bidrag
SKUNK rf verksamhetsbidrag* 1 000 € 700 €
SKUNK rf ridbidrag 0 € 500 €
Segelföreningen Storbåten rf verksamhetsbidrag 200 € 330 €
Folkhälsan i Kumlinge rf verksamhetsbidrag 2 800 € 3 000 €
Ålands 4H Distrikt r.f verksamhetsbidrag 400 € 500 €
Enklinge hembygdsförening rfverksamhetsbidrag 300 €
Kumlinge sjöscouter rf verksamhetsbidrag 500 €

Totalt 5 330 €
Budget 2014 4 400 €
över/under −930 €
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 18 
forts 

25.03.2014 

 
 
Ärendet återupptas till behandling utgående från den beredning som delgavs till mötet 
den 12.02.2014. 
 
 
 
 
 
 
 
Föredragande anmäler jäv i ärendet på grund av partsjäv i samband med 
Segelföreningen Storbåtens ansökan. Föredragande är ordförande i föreningen. 
 
 
 
 
Diskussion 
Konstaterades att jäv föreligger och föredragande lämnade mötesrummet. 
 
Beslut i ärendet fattas utgående från ordförandes redogörelse. 
(Förvaltningsstadgan § 25) 
 
Som protokollförare för ärendet valdes Beata Ahlbäck 
 
Förslag 
Ledamot Siv Schåman föreslog att verksamhetsbidragen fördelas enligt följande: 
 
 
Skunk rf 1000 euro 
Segelföreningen Storbåten rf 200 euro  
Folkhälsan i Kumlinge rf 2200 euro  
Ålands 4H Distrikt rf 400 euro 
Enklinge hembygdsförening 200 euro  
Kumlinge sjöscouter 400 euro   
 
Förslaget understöddes av samtliga ledamöter.  
 
 
 
 
 
 
BESLUT 
Enligt förslag 
----------------------------------------  
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 19 25.03.2014 
   
§ 19 VAL AV KLASSLÄRARE 

 
Under tiden 19.02-07.03.2014 har tlänsten som klasslärare med undervisningsskyldighet 
i matematik på högstadiet annonserats ut.   
 
Till tjänsten har en sökande inkommit inom utsatt tid. Den sökande är inte behörig för 
tjänsten. 
 
 
Bilaga 1 Ansökan M. Öström 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föredragandes förslag 
Mathilda Öström anställs som klasslärare med undervisningsskyldighet i matematik på 
högstadiet under tiden 01.08.2014-31.07.2015. 
Anställningen fortgår och således krävs inget utdrag ur straffregister eller hälsointyg. 
 
 
 
 
 
 
BESLUT 
Enligt föredragandes förslag  
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 20 25.03.2014 
 
§ 20 VAL AV TIMLÄRARE I HUVUDSYSSLA 

Under tiden 19.02-07.03.2014 har sammanlagt 38 vt för hösten och 36,5 vt för 
våren annonserats ut.  
I annonsen anges att lärare som söks är den som gillar att samarbeta och att 
utveckla skolan tillsammans med andra i en lärande organisation, är kreativ och 
initiativrik, och är intresserad av att utveckla digitala lärmiljöer. 
För timlärare i huvudsyssla krävs minst 16 timmar undervisning per vecka och 
har månadslön. 
 
Jämställdhetslagen och kommunens jämställdhetsplan skall beaktas då 
tjänsterna tillsätts. 
 
Om de sökande har samma behörighetsnivå, skall valet avgöras genom att iaktta 
de allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är skicklighet, förmåga 
och beprövad medborgerlig dygd. Grundlagen §125. 
Med skicklighet avses i första hand det kunnande man fått genom utbildning och 
arbetserfarenhet, med förmåga avses sådana personliga egenskaper som 
förutsätts för goda arbetsresultat, med beprövad medborgerlig dygd avses 
meriter som förvärvats i samband med allmänna medborgerliga aktiviteter och 
som har relevans för skötseln av tjänsten samt ett gott uppförande. 
 
Till tjänsten som timlärare i huvudsyssla har inkommit 4 sökande inom utsatt tid. 
Ingen av dem är behörig för tjänsten. 
 

 

Bilaga 11 Sammanställning sökande 
Bilaga 2 Ansökan K. Eriksson 
Bilaga 3 Ansökan M. Stefansdotter 
Bilaga 4 Ansökan U-K Newton 
Bilaga 5 Ansökan J. Vickman 
 
 
 
Föredragandes förslag 
Som timlärare i huvudsyssla under tiden 01.08.2014-31.07.2015 anställs Kent Eriksson i 
följande ämnen: musik, idrott, och finska. 
Utdrag ur brottsregistret skall företes inom 30 dagar från delfåendet för att valet skall 
fastställas. Det gäller dock inte den som tidigare visat utdrag. 
 
 
BESLUT 
Enligt föredragandes förslag 
 
 
----------------------------------------  
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 21 25.03.2014 
 
§ 21 VAL AV TIMLÄRARE I BISYSSLA 

Under tiden 19.02-07.03.2014 har sammanlagt 38 vt för hösten och 36,5 vt för våren 
annonserats ut.  
I annonsen anges att lärare som söks är den som gillar att samarbeta och att utveckla 
skolan tillsammans med andra i en lärande organisation, är kreativ och initiativrik, och 
är intresserad av att utveckla digitala lärmiljöer. 
En timlärare i bisyssla har färre än 16 timmar undervisning i veckan, och avlönas per 
hållen lektion i enlighet med UKTA. 
 
Jämställdhetslagen och kommunens jämställdhetsplan skall beaktas då tjänsterna 
tillsätts. 
 
Om de sökande har samma behörighetsnivå, skall valet avgöras genom att iaktta de 
allmänna utnämningsgrunderna för offentliga tjänster är skicklighet, förmåga och 
beprövad medborgerlig dygd. (Grundlagen §125). 
Med skicklighet avses i första hand det kunnande man fått genom utbildning och 
arbetserfarenhet, med förmåga avses sådana personliga egenskaper som förutsätts 
för goda arbetsresultat, med beprövad medborgerlig dygd avses meriter som 
förvärvats i samband med allmänna medborgerliga aktiviteter och som har relevans 
för skötseln av tjänsten samt ett gott uppförande. 
 
Till tjänsten som timlärare i bisyssla har inkommit 4 sökande inom utsatt tid. Ingen av 
dem är behörig för tjänsten. 
 
Föredragandes förslag 
Som timlärare i bisyssla under tiden 14.08.2014-05.06.2015 anställs : 
Christian Dreyer i följande ämnen: biologi, geografi, samhällskunskap, historia, samt 
specialundervisning. Sammanlagt 10 veckotimmar. 
Samt Mari Stefansdotter: textilslöjd, hem- och konsumentfostran, hälsokunskap, religion, 
kreativ profil och bild. Sammanlagt 12 vt/höst och 10,5 vt/vår. 
Samt Elke König 2 vt tyska. 
Ifall någon inte tar emot timmarna, tillfrågas de anställda i första hand om att handha 
dem och de timmar som förblir obesatta annonseras ut på nytt. 
 
Utdrag ur brottsregistret skall företes inom 30 dagar från delfåendet för att valet skall 
fastställas. Det gäller dock inte den som tidigare visat utdrag. 
 
Bilaga 11 Sammanställning sökande 
Bilaga 6 Ansökan C. Dreyer 
Bilaga 3 Ansökan M. Stefansdotter 
Bilaga 5 Ansökan J. Vickman 
Bilaga 7 Ansökan E. König 
Bilaga 8 Ansökan L. Schmidt 
 
BESLUT 
Enligt föredragandes förslag 
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 Kumlinge kommun 

 
 
BILDNINGSNÄMNDEN § 22 25.03.2014 
 
§ 22 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2013 

Bildningsnämndens totala budget utnyttjades till 95,1 % och inget av uppgiftsområdena 
har överskridit sin budget. Anledningen till underskridningen är att lärartimmarna blev 
billigare än beräknat och skolans inkomster blev något större än budgeterat, främst inom 
området måltidsavgifter. Biblioteket underskred också sin budget med drygt 4 000 €, 
beroende på bibliotekariebyte i mitten av bokföringsåret. De övriga underskridningarna 
beror på den ekonomiska hushållningen och att vissa budgetmoment inte behövde 
utnyttjas fullt ut. 

 
Uppgiftsområden

budget bokfört resultat %
Bildningsnämnden -638 770 -607 241 31 529 95,1%
Utbildningsförvaltning

-       Bildningsnämndens kansli -41 980 -41 275 -705 98,3%
-    Bildningsnämnden -1 600 -1 149 -451 71,8%

Grundskolor
-       Kumlinge skola -540 200 -514 746 -25 454 95,3%

Kultur, bibliotek och bildning
-       Kulturförvaltning -2 250 -1 362 -888 60,5%
-       Kumlinge bibliotek -38 980 -34 850 -4 130 89,4%
-       Allmän kulturverksamhet -2 050 -2 000 -50 97,6%
-       Medborgarinstitutet -6 760 -6 674 -86 98,7%

Fritid
-       Fritid, ungdom och idrott -6 550 -6 333 -217 96,7%  

 
 
Bilaga 9 Bokslut 
Bilaga 10 Verksamhetsberättelse 
 
 
Föredragandes förslag 
Bokslutet och verksamhetsberättelsen godkänns och tillställs kommunstyrelsen. 
 
 
 
BESLUT 
 
Enligt föredragandes förslag 
 
---------------------------------------- 
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 Kumlinge kommun 

 
 
BILDNINGSNÄMNDEN § 23 25.03.2014 
 
 
§ 23 KOMPLETTERING AV ARBETSPLAN 

Kumlinge skola har fått förfrågan om att i samarbete med Brändö skola delta i 
Stafettkarnevalen i Helsingfors den 23-24 maj. Tillfället sammanfaller med de 
diskussioner som lärarkåren fört om att besöka huvudstaden med eleverna och i ett 
samarbete blir resor och uppehälle kostnadseffektivt. Målgruppen är årskurserna 4-9. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Föredragandes förslag 
Arbetsplanen kompletteras med skrivningen: 
  
Arrangemang utanför skolan 
- deltagande i Stafettkarnevalen 23-24 maj. 
 
 
 
 
 
 
BESLUT 
Enligt föredragandes förslag 
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN § 24 25.03.2014 
 
§ 24 UNGDOMSJOBB - datorservice 

 
Efter skolåret finns det alltid ett behov av översyn av elevdatorerna. Arbetet i sig är 
okomplicerat, men tidskrävande. Med hjälp av instruktioner och handledning kan även 
den som inte är så insatt i datorkunskap utföra sysslan. Omfattningen är att göra en 
översyn av ca 25 bärbara datorer. 
Uppgiften passar bra för en ungdom och tidsomfattningen är ca en vecka och 
lönekostnaden för en veckas arbete enligt stadganden om minimilön för sommararbetare 
AKTA kap II §3 mom 2 som bestäms ut lönepunkten 08PER010 som ett belopp om  
8,80 €/timme är totalt inklusive tilläggskostnader ca 420 €. Lönenivån är den samma 
som för unga arbetstagare i TIM-AKA. 
 
Fjoårets försök slog väl ut, med förhållandevis många sökande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föredragandes förslag 
Att även 2014 erbjuda unga arbetstagare ett sommarjobb under cirka en vecka, 
samtidigt som skolans datorpark får en översyn. 
Bildningschefen annonserar och anställer. 
 
 
 
 
 
 
 
BESLUT 
Enligt föredragandes förslag 
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN  § 25            25.03.2014  
 
§ 25 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

• Slöjdval – ändras från hösten 2014 från:  
Eleverna väljer slöjdart inför årskurs 9, alltså teknisk slöjd eller textilslöjd eller 
både och, så att ena slöjdarten hålls under höstterminen och den andra under 
vårterminen. Omfattningen är 1,5 veckotimmar. 
Enligt läroplanen skall varje elev erhålla ungefärligen lika mycket undervisning i 
vardera slöjdarten. (s. 58) 
 
Ändras till att eleverna har lika mycket av vardera slöjdarten under grundskolan. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Föredagandes förslag 
Ärendet tecknas till kännedom 
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 Kumlinge kommun 

BILDNINGSNÄMNDEN     § 26 25.03.2014 
 
§ 26 FÖRÄNDRING AV TIMRESURS 2014-15 

På grund av förändrat behov av specialundervisningen behöver timresursen ökas med 2 
veckotimmar. 
 
 
 
 
 

Förslag 
 
Ledamot Numminen föreslog att timresursen ökas med 2 veckotimmar och specialläraren 
tillfrågas om att ta dem. 
 
Förslaget vann understöd 
 
 
 
 
Beslut 
Enligt förslag 
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 Kumlinge kommun 

 
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 15-17, 24, 25 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom 
skriftligt rättelseyrkande enligt § 110 kommunallagen kan 
framställas över beslutet 
 
Paragrafer 18-23, 26 
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: 18-23, 26 
 
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  25.03.2014 
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 
 

16 

 Kumlinge kommun 

 


