BILDNINGSNÄMNDEN I SOTTUNGA
Sammanträdesprotokoll nr 4 / 2021
Sammanträdestid

Måndagen den 11 oktober 2021 kl. 9.30 – 11.00
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Underskrifter

-------------------------------------------------Regina Pettersson, ordförande

-------------------------------------------------Kerstin Lindholm, sekreterare
Justerat Sottunga den 11 oktober 2021.

-----------------------------------------------------------------------------------------Nils Eriksson
Anita Hildén
Protokollet har framlagts till påseende på Sottunga kommunkansli
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/

vilket intygas:

SOTTUNGA KOMMUN

Bildningsnämnden
11.10.2021
30
Organ
§ Nr
Datum
Blad
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

§§, Bildningsnämnden
§29 Laglighet och beslutförhet.
§30 Protokolljustering.
§31 Godkännande och komplettering av föredragningslistan.
§32 Föregående sammanträdesprotokoll.
§33 Tillsyn av hemundervisning läsåret 2021 – 2022.
§34 Taxa för uthyrning av grundskolans lokaler 2022.
§35 Avgiftstaxa för barnomsorg 2022.
§36 Budget 2022.
§37 Skunk; Anhållan om verksamhetsbidrag 2022.
§38 Lärarbostäderna.
§39 Skolgården.
§40 Övriga ärenden.
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SOTTUNGA KOMMUN

Bildningsnämnden
29 - 32
11.10.2021
31
Organ
§ Nr
Datum
Blad
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§29, Bildningsnämnden
Nämnden är enligt kommunallagen § 23 beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. Kallelse
till sammanträde ska sändas till ledamöterna minst fem dagar före sammanträdet kallelsedagen medräknad.
BESLUT: Sammanträdet konstateras vara lagenligt sammankallat och beslutfört.

PROTOKOLLJUSTERING
§30, Bildningsnämnden
BESLUT: Till protokolljusterare utses Nils Eriksson och Anita Hildén.

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§31, Bildningsnämnden
BESLUT: Föredragningslistan godkänns utan förändringar.

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
§32, Bildningsnämnden
BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll föranleder inga anmärkningar och antecknas till kännedom.
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SOTTUNGA KOMMUN
Bildningsnämnden
33
11.10.2021
32
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27
17.08.2021
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TILLSYN AV HEMUNDERVISNING LÄSÅRET 2021 - 2022
§27, Bildningsnämnden
Då ett barn fullgör sin läroplikt genom hemundervisning ska barnets utveckling och framsteg i förhållande
till läroplanen prövas av kommunen en gång per termin.
Två lärare behöver anställas för tillsynen. Ämneslärare Petra Brunila från Mariehamn är vidtalad.
Ytterligare en lärare behövs men det är inte klart i dagsläget.
Utbildningschefens förslag:
Ämneslärare Petra Brunila anställs för tillsyn av hemundervisningen under läsåret 2021 – 2022. Arvode
mot timredovisning.
Förslag på ytterligare en lärare diskuterades.
BESLUT: Förslaget godkänns.
§33, Bildningsnämnden
Kent Eriksson åtar sig att vara den andra läraren som har hand om tillsynen under läsåret.
Utbildningschefens förslag:
Klass- och ämneslärare Kent Eriksson anställs för tillsyn av hemundervisningen under läsåret 2021 – 2022.
Arvode mot timredovisning.
BESLUT: Förslaget godkänns.

Protokolljusterarnas signatur

Utdragets

riktighet

intygas

SOTTUNGA KOMMUN
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34
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------TAXA FÖR UTHYRNING AV GRUNDSKOLANS LOKALER 2022
§34, Bildningsnämnden
En taxa för uthyrning av klassrum och gymnastiksal till privatpersoner behövs:
• klassrum 30 € per dygn eller 10 € per timme
• gymnastiksal dagshyra 50 € per dygn
Vissa höjningar i taxan har gjorts.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att taxan för uthyrning av Sottunga grundskolas lokaler
och inventarier godkänns enligt bilaga nr 1.
BESLUT: Förslaget godkänns.
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SOTTUNGA KOMMUN
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------AVGIFTSTAXA FÖR BARNOMSORG 2022
§35, Bildningsnämnden
Maxtaxan för heldagsomsorg är 230 €. Enligt lagen får den vara högst 240 €.
I taxan finns ett förslag om gratis barndagvård för 4 månader förutsatt att barnet är skrivet här och inskrivet
i barnomsorgen näst följande årsskifte.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att avgiftstaxan för barnomsorg godkänns enligt bilaga nr
2.
BESLUT: Gratis barndagvård för nyinflyttade stryks. I övrigt godkänns avgiftstaxan enligt bilaga nr 2.
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SOTTUNGA KOMMUN
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------BUDGET 2022
§36, Bildningsnämnden
I budgetförslaget för grundskolan räknas med att skolan öppnar höstterminen 2022. Det budgeteras med en
skolföreståndare 17 vt, en timlärare i bisyssla 13 vt och en kock 20 timmar per vecka. Lokalvårdare
budgeteras 3 – 5 timmar per vecka under hela året.
Barnomsorgen budgeteras inte för någon verksamhet utan uppstår behov görs en anhållan om tilläggsanslag.
En familj beräknas får hemvårdsstöd under hela året.
Utbildningschefens förslag:
Budgetförslaget för 2022 behandlas och överlämnas till kommunstyrelsens behandling
BESLUT: Följande ändringar görs:
- Hyresintäkter
100 €
- Storstädning
1 054 €
- Lönebikostnaderna sjunker i motsvarande grad som lönen för storstädningen minskats
- Bidraget till SKUNK stryks
Budgetförslaget med följande utgifter överlämnas till kommunstyrelsens behandling:
- Utbildningsförvaltning
74 542 €
- Grundskolan
53 772 €
- Medborgarinstitutet
2 000 €
- Ungdomsverksamhet
750 €
- Bildningsnämnden
395 €
- Barnomsorg
150 €
- Hemvårdsstöd
6 800 €
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SOTTUNGA KOMMUN
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SKUNK; ANHÅLLAN OM VERKSAMHETSBIDRAG
§37, Bildningsnämnden
SKUNK anhåller om verksamhetsbidrag på 250 € för verksamhetsåret 2022.
Utbildningschefens förslag:
SKUNK beviljas 250 € i verksamhetsbidrag för år 2022.
BESLUT: SKUNK beviljas inget verksamhetsbidrag för 2022 eftersom vi inte har några ungdomar som
berörs av verksamheten.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LÄRARBOSTÄDERNA
§38, Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen begär utlåtande från bildningsnämnden om en försäljning av lärarbostäderna till Emelie
och Gustaf Beskow. I bilaga nr 3 finns en beskrivning över hur de planerar nyttjandet av lärarbostäderna
efter köpet.
Gårdsplanen för lärarbostäderna är i direkt anknytning till skolgården. Staket som planeras mellan
gårdsplanen och skolgården kan upplevas skrymmande. Det är också mycket liv och rörelse på skolgården
som behöver få fortsätta. En försäljning innebär att kommunen ger ifrån sig inflytandet över lärarbostäderna
och deras gård vilket indirekt kan påverka verksamheten på skolgården. Det är bara en tidsfråga innan
skolan är igång igen.
Uppvärmningen av lärarbostäderna kommer från skolans värmesystem. Det blir svårt att uppskatta
kostnaderna för detta. Det kan inte kvittas mot att kommunen får disponera utrymmen i källaren. I
värmekulverten mellan skolan och lärarbostäderna görs energiförluster. Om en försäljning blir aktuell
behöver ett separat avtal ingås för uppvärmningen av lärarbostäderna.
Utbildningschefens förslag:
Bildningsnämnden föreslår för kommunstyrelsen att lärarbostäderna inte säljs eftersom de är i direkt
anknytning till skolgården och verksamheten på skolgården befaras påverkas negativt.
Uppvärmningskostnaderna för lärarbostäderna är höga och det är svårt att uppskatta kostnaderna och
ersättningen till kommunen.
BESLUT: Förslaget godkänns.
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SOTTUNGA KOMMUN
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SKOLGÅRDEN
§39, Bildningsnämnden
Skolgården är livligt utnyttjad. Tidigare var barnen som vistades på skolgården oftast skolbarn och visste
vilka regler som gällde. Eftersom många av barnen som leker där nu varken har barnomsorg eller skolgång
så vet varken de eller deras föräldrar om dessa förhållningsregler. En enkel skrivelse om vad som gäller för
lek på skolgården behöver tas fram.
Utbildningschefens förslag:
Skrivelsen om förhållningsregler på skolgården godkänns enligt bilaga nr 4.
BESLUT: Skrivelsen kompletteras och godkänns enligt bilaga nr 4.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ÖVRIGA ÄRENDEN
§40, Bildningsnämnden
Slöjdsalen behöver städas ur. Små brädlappar och fanerskivor finns som bra kan slängas.
BESLUT: Nils Eriksson städar ur slöjdsalen vid tillfälle.
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ANVISNING OM RÄTTELSEYRKANDE
MEDDELANDE OM BESVÄRSFÖRBUD
Besvärsförbud jämte grunder
Då beslutet endast gäller beredning och verkställighet får med stöd av 112 § i kommunallagen rättelseyrkande eller
besvär inte framföras över följande paragrafer:
29, 30, 31, 32, 34, 35, 36 och 38
___________________________________________________________________________
Annan grund för besvärsförbud, vilken
Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar;
Paragraferna
Enligt § 50 mom 4 i grundskolelagen eller § 43 i grundskoleförordningen;
Paragraferna
__________________________________________________________________________
Anvisningar om rättelseyrkande
Envar kommunmedlem kan framställa om rättelse genom ett skriftligt rättelseyrkande beträffande följande
paragrafer:
33, 37, 39 och 40
___________________________________________________________________________
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende.
Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs.
Bildningsnämnden i Sottunga
c/o Utbildningschef. Kerstin Lindholm
22720 Sottunga
kerstin.lindholm@sottunga.ax
På eget ansvar kan man sända rättelseyrkandet per post eller med bud. Handlingarna för rättelseyrkandet bör
inlämnas till posten i så god tid, att de hinner fram under fataljetidens sista dag före utgången av ämbetsverkets
öppethållningstid.
Framställan om rättelseyrkande skall innehålla
- rättelseyrkandens namn, yrke, boningsort och postadress
- det beslut i vilken rättelse yrkas
- till vilka delar rättelse yrkas och vilka ändringar som påyrkas
- motiveringar till yrkandet.
Framställan om rättelseyrkande skall egenhändigt undertecknas av den som yrkar på rättelse eller annan person
som befullmäktigar härtill. Om endast denna person undertecknat den, skall också denna persons yrke, boningsort
och postadress framgå.
Till skriften skall bifogas beslutet i vilket rättelse sökes, i original eller som en officiellt bestyrkt kopia.
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