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Ärendets §-nummer  Ärende 

 

12 § Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

13 § Val av protokolljusterare 

14 § Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

15 §  Kompletteringsval 

 

16 § Undervisning läsåret 2020-2021 

17 §  Inrättande av skolföreståndartjänst och timlärare 

 

18 § Anmälningsärenden 

 

19 §  Utbildningsstadga 

 

 

 

 

 Besvärsanvisning 
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KF § 12: Sammanträdets laglighet och beslutförhet 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Sammanträdet konstateras lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 

 Beslut: 

 Enligt förslag. 

  

 

 

KF § 13: Val av protokolljusterare 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 

 Kommunfullmäktige väljer två protokolljusterare. Protokollet justeras 

efter mötet. 

 

 

 Beslut: 

 Till protokolljusterare valdes Britt Pettersson och Peter Wahlbeck. 

   

 

 

 

KF § 14 Godkännande och komplettering av föredragningslistan 

 

 Kommunsekreterarens förslag: 

 Föredragningslistan godkänns. 

  

 Beslut: 

 Enligt förslag. 
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KF § 15 Kompletteringsval 

  

  KS § 34 

  KF § 32 (12.11.2020) 

 

  Fullmäktige valde 26.2.2020 § 14 Magnus Lundberg, Märtha Österberg 

och Karita Karlsson till revisorer för innevarande mandatperiod. 

   

  Karita Karlsson har meddelat att hon inte står till förfogande som revisor. 

 

  Enligt förvaltningsstadgan 83 § väljer kommunfullmäktige tre revisorer 

och personliga ersättare. 

 

   

 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige remitterar ärendet till kommunstyrelsen för att ut-

reda möjligheten att ändra kommunens förvaltningsstadga med avsikten 

att minska antalet revisorer. 

 

  KS § 34 

  Enligt gällande lag bör fullmäktige välja 3 revisorer och det är inte ett 

krav att de ska vara bosatta på Sottunga. 

 

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att Majvor Lundell 

väljs till revisor. 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag med tillägg att arvodet för revisorer höjs till 28 €/h. Para-

grafen justerades omedelbart. 

 

KF § 15 

  Beslut: 

   

Hans Pettersson anmälde jäv och deltog inte i ärendets behandling. 

Kommunfullmäktige valde Majvor Lundell till revisor istället för Karita 

Karlsson som beviljats befrielse. 

 

Arvodet för revisorer höjs till 28 €/h. 
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KF § 16 Undervisning läsåret 2021 - 2022 

KS § 30  

  KS § 26  

   
§5, Skolnämnden 

Två elever är anmälda till Sottunga skola för skolgång läsåret 2021-2022. En elev 

till årskurs 5 och en elev till årskurs 8. Eleverna har nu hemundervisning men vill 

helst gå i Sottunga skola nästa läsår.  

De senaste åren när skolan var öppen så samarbetade vi med Föglö grundskola. 

Eleverna var tre dagar i veckan i Föglö grundskola och två dagar per vecka i 

Sottunga skola. Men enligt familjen är skolgång i Föglö grundskola inte aktuellt. 

Enligt Landskapslagen (2020:32) om barnomsorg och grundskola ska varje 

läropliktigt barn erbjudas möjlighet att uppfylla sin läroplikt i grundskolan i sin 

hemkommun. Den huvudsakliga undervisningsformen i grundskolan är 

närundervisning. 

Undervisning i årskurs 7-9 innebär 30 vt vilket innebär att det behövs två lärare. 

Med avtalsenliga tillägg görs en kalkyl på 36 vt, Bilaga nr1. 

 

Alternativ 1 skolgång i Sottunga 

• Skolföreståndare 100 % 24 vt 

• Timlärare i bisyssla 12 vt 

• Kostnader hösten 2021 45800 € och år 2022 106900 € 

 

Alternativ 2 skolgång i Sottunga 

• Skolföreståndare 83 % 20 vt 

• Timlärare i huvudsyssla 70 % 16 vt 

• Kostnader hösten 2021 48500 € och år 2022 114500 € 

 

Alternativ 3 skolgång i Föglö alla dagar i veckan 

• Kostnad hösten 2021 30200 € och år 2022 69400 € 

 

Alternativ 4 distansundervisning  

• Finns inga riktlinjer för ersättning till den skola som ger 

distansundervisning 

• Lärarkostnaden kvarstår i Sottunga eftersom det enligt 

Landskapsförordningen (2020:99) om barnomsorg och grundskola ska 

finnas en ansvarig lärare vid den mottagande skolan 

• Detta innebär dubbla kostnader dels ersättning till den skola som ger 

distansundervisning och läkarkostnader i Sottunga skola 
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§5, Skolnämnden 

Det är väsentligt att de lärare som eventuellt anställs till Sottunga skola är 

kompetenta för grundskoleundervisning. Det är ett stort ansvar att tillhandahålla 

undervisning i en liten skärgårdsskola. 

Skolnämnden diskuterar hur undervisningen för de två eleverna ordnas under 

läsåret 2021-2022 och föreslår en lösning för kommunstyrelsen eftersom 

tilläggsanslag behövs. 

 

Utbildningschefens förslag: 

Skolnämnden diskuterar ärendet och avger förslag till kommunstyrelsen. 

 

BESLUT: Skolnämnden besluter föreslå för kommunstyrelsen att skola ordnas 

nästa läsår fem dagar per vecka i Sottunga grundskola enligt Alternativ 1 med en 

skolföreståndare på heltid och timlärare i bisyssla. Skolnämnden anhåller till 

kommunstyrelsen om tilläggsanslag för ordnandet av undervisningen nästa läsår på 

45800 € och att en skolföreståndartjänst och timlärare i bisyssla inrättas fr.o.m. den 

1.8.2021 vid Sottunga grundskola. Tilläggsanslaget enligt Bilaga nr 1 och 

Alternativ 1. 

Skolnämnden föreslår att kommunstyrelsen anhåller till landskapsregeringen om 

extra landskapsbidrag för ordnandet av grundskoleundervisning i Sottunga 

grundskola nästa läsår.  

Skolnämnden anhåller om att få lediganslå skolföreståndartjänsten innan tjänsten 

har inrättats. 

 

KS § 26 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen diskuterar ärendet. 

 

Beslut: 

Kommunstyrelsen inväntar landskapsregeringens besked över anhållan om extra 

bidrag och behandlar därefter ärendet. 

 

KS § 30 

 

Efter ytterligare kontakt med landskapsregeringen har meddelats att kommunens 

anhållan om extra bidrag behandlats i positiv anda och därefter aviserats, i 

landskapsregeringens förslag till den andra tilläggsbudgeten, att Sottunga kommer 

att beviljas de extra stöd som kommunen ansökt om. Slutligt beslut fattas av 

landskapsregeringen i juni. 
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I nuläget är det frågan om undervisning i Sottunga skola. Kommunstyrelsen tar inte 

ställning till det pedagogiska arrangemanget och överför det ärendet till 

bildningsnämnden.  

 

Aktuellt är att annonsera efter nödvändig personal för skolverksamheten. En 

skolförerståndartjänst och timlärartjänster bör inrättas. Anställning av personal kan 

ske under förutsättning att finansiering beviljas. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Under förutsättning att finansiering beviljas ser kommunstyrelsen i detta skede inga 

ekonomiska hinder för att bedriva skolverksamhet och annonsering kan ske för 

nödvändiga tjänster. Ärendet delges kommunfullmäktige. 

 

Beslut:  

Enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart. 

 

 

KF § 16 

 

Beslut: 

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens beslut. 
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KF § 17 Inrättande av skolföreståndartjänst och timlärare vid Sottunga skola 

 

  KS § 31  
 

§, Skolnämnden 

Sottunga grundskola ska ledas av en skolföreståndare i enlighet med 

Landskapslagen ÅFS (2020:32) om barnomsorg och grundskola. För 

undervisningen nästa läsår behövs även en eller flera timlärare i bisyssla beroende 

på utfallet av valet av skolföreståndare.   

Skolnämnden beslöt den 25 mars 2021 föreslå för kommunstyrelsen att en 

skolföreståndartjänst och en eller flera timlärare i bisyssla inrättas fr.o.m. den 

1.8.2021. Skolnämnden beslöt också att anhålla om att få lediganslå 

skolföreståndartjänsten innan tjänsten har inrättats. 

 

Utbildningschefens förslag: 

 

BESLUT:  

 

Ärendet har ännu inte hunnit behandlas av skolnämnden. 

 

Kommunsekreterarens förslag: 

Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att en skolföreståndartjänst i 

enlighet med Landskapslagen ÅFS (2020:32) inrättas. 

 

Kommunstyrelsen föreslår också att två timlärartjänster i bisyssla inrättas. Det kan 

totalt bli frågan om ca 10 vt. Tjänsterna behöver inte tillsättas om de inte behövs. 

Behovet av timlärare är beroende av val av skolföreståndare. 

 

Tjänsterna kan lediganslås även innan de inrättats. 

 

Anställning kan ske efter att kommunfullmäktige inrättat tjänsterna och finansiering 

beviljats. 

 

KS § 31 

Beslut: 

Enligt förslag. Paragrafen justerades omedelbart. 
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KF § 17   

Beslut: 

Kommunfullmäktige godkände kommunstyrelsens beslut och inrättar en 

skolföreståndartjänst i enlighet med Landskapslagen ÅFS (2020:32). 

 

Även två timlärartjänster i bisyssla inrättas.  

 

Det kan totalt bli frågan om ca 10 vt. Tjänsterna behöver inte tillsättas om de inte 

behövs. Behovet av timlärare är beroende av val av skolföreståndare. 

 

Anställning kan ske efter att finansiering beviljats. 
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KF § 18 Anmälningsärenden 

 
 

  Ekonomisk rapport 

  Fastighetsskötsel 

  Gästhamnen 

  Arbeten i hamnen innan sommaren: vattenmätare, septikpump, vatten-

pump, köksreningering, reservtank, vattenprov 

  Discgolf 

  Kommunens lägenheter 

  Kommunala tomter, planering kan inledas 

  Ställplats för husvagn/husbil, undersökning pågår om lämplig plats 

  Kommunens grundläggningsår 1869 

  Baltic Sustainable Boating (projekt?) 

  Vimplar 

  Försäljning av gamla returhörnan 

  Lärarbostäderna 

  Septikpump, anskaffning godkänns 

 

  Beslut: 

  Ärenden antecknades för kännedom. 
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KF § 19 Utbilningsstadga 

 

  KS § 59 Utbildningsstadga 

 

  Den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) har 

medfört att Sottunga kommuns utbildningsstadga bör förnyas. 

 

  Utbildningsstadgan klargör bl.a. förvaltningen, personal, rutiner, under-

visning, elevhälsa, läroämnen och stöd för skolgång. 

 

   

 

  Kommunsekreterarens förslag 

  Kommunstyrelsen förordar för kommunfullmäktige att bifogad utbild-

ningsstadga godkänns. 

   

 

 

  Beslut: 

  Enligt förslag. 

 

 

KF § 19: 

  Beslut: 

  Kommunfullmäktige godkände förslag till ny utbildningsstadga. 
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Anvisning för rättelseyrkande och besvärsanvisning 

 

BESVÄRSFÖRBUD 

 

 

 

 

 

 

 

Vad förbudet 

grundar sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut gäller beredning eller verkställighet, kan 

kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslut: 

 

Paragrafer:  

12 – 14, 18 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt 

rättelseyrkande enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer:  

 

 

Enligt 5 §, 1 mom, i förvaltningsprocesslagen kan besvär inte anföras över 

nedan nämnda beslut. 

 

Paragrafer och grunden för besvärsförbudet: 

 

 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

Myndighet till vil-

ken rättelseyrkande 

kan framställas 

samt tid för yr-

kande av rättelse. 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 

rättelseyrkande. 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress: 

 

Kommunstyrelsen i Sottunga 

Sottunga kommun 

22720 Sottunga 

 

Paragrafer: 15 – 17, 19 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. 

Rättelseyrkandets 

innehåll 

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yr-

kandet skall undertecknas av den som framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 

Besvärsmyndighetens 

adress och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas genom besvär. 

Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunal-

besvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med an-

ledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär 

också av dem som är part eller kommunmedlem. 

 

Kommunalbesvär, paragrafer:  

Besvärstid: 30 dagar 

 

Adress: 

Ålands förvaltningsdomstol 

Torggatan 16 

22100 MARIEHAMN 

 

Förvaltningsbesvär, paragrafer: 

Besvärstid, 14 dagar 

 

Adress: 

Ålands landskapsregering 

Box 1060 

22111 MARIEHAMN 

 

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet. 

Besvärsskrift I besvärsskriften skall uppges 

- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringarna till att beslutet bör ändras. 

 

Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som för-

fattat skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall 

också hans yrke, boningsort och postadress anges samt en fullmakt från ändringssö-

kanden.  

Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som offi-

ciellt bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

Inlämnande av be-

svärshandlingar 

Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens 

utgång. Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så 

fall på avsändarens ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de 

kommer fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs. 

Tilläggsuppgifter Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsut-

draget 
 

 

 


