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Eriksson Nils    x Jansson Anders    
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Elomaa Henrik    x Lindholm John  
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Lindholm Kerstin, utbildningschef    x 

Lundström Kennet, kommunsekreterare    - 
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Underskrifter 

 

 

-------------------------------------------------- 

Regina Pettersson, ordförande  

 

 

--------------------------------------------------   

Kerstin Lindholm, sekreterare   

 

Justerat Sottunga den 25 mars 2021. 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

Henrik Elomaa Siv Törnroos 

 

Protokollet har framlagts till påseende på Sottunga kommunkansli     /    /       vilket intygas:  
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Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

§§, Skolnämnden 

§1  Laglighet och beslutförhet. 

§2  Protokolljustering. 

§3  Godkännande och komplettering av föredragningslistan. 

§4  Föregående sammanträdesprotokoll. 

§5  Undervisning läsåret 2021-2022. 

§6  Ändring av utbildningsstadgan. 

§7  Delgivning; skrivelser och beslut. 

§8  Övriga ärenden. 
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-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

§1, Skolnämnden 

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 

§2, Skolnämnden 

 

BESLUT: Till protokolljusterare utses Siv Törnroos och Henrik Elomaa. 

 

 

 

 

GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

§3, Skolnämnden 

 

BESLUT: Föredragningslistan godkänns utan förändringar. 

 

 

 

FÖREGÅENDE SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

§4, Skolnämnden 

 

BESLUT: Föregående sammanträdesprotokoll föranleder inga anmärkningar och antecknas till 

kännedom. 
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UNDERVISNING LÄSÅRET 2021-2022 

§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 

lärarkostnader 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.  
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ÄNDRING AV UTBILDNINGSSTADGAN 

§6, Skolnämnden 

Kommunstyrelsen begär utlåtande av skolnämnden angående att flytta behandling av hemvårdsstöd till 

utbildningssektorn och i praktiken utbildningschefen. 

På Sottunga och Kökar behandlas ärenden om hemvårdsstöd av omsorgschefen. Övriga kommuner 

handhar hemvårdsstöd under bildningssektorn. Hemvårdsstöd hör inte till KST. 

Eftersom barnomsorgen och hemvårdsstödet utesluter varandra så behöver det finnas ett gott samarbete. 

Beviljande av syskontillägg beror på hur länge barnet är i barnomsorg per vecka. Så för att bevilja 

hemvårdsstöd för syskon så behöver man känna till hur mycket barnomsorg syskonet utnyttjar. Så på det 

sättet skulle det ligga närmare till hands att hemvårdsstödet handläggs av utbildningschefen. 

Eftersom skolnämndens verksamhetsområde har utökats med barnomsorg och hemvårdsstöd så skulle det 

vara lämpligt med ett namnbyte till bildningsnämnden. 

 

Utbildningschefens förslag: 

Hemvårdsstöd behandlas inom utbildningssektorn fr.o.m. den 01.08.2021. 

Skolnämnden föreslår för kommunstyrelsen att utbildningsstadgan ändras så att under 9 § 

Utbildningschefen fogas en ny punkt 24) besluta om hemvårdsstöd. Ändringen gäller fr.o.m. den 

01.08.2021. Hemvårdsstöd som ansöks om före det handläggs av omsorgschefen.  

Skolnämnden föreslår samtidigt för kommunstyrelsen att skolnämnden byter namn till bildningsnämnd 

och utbildningsstadgan uppdateras med namnbytet. 

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 
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DELGIVNING; SKRIVELSER OCH BESLUT 

§7, Skolnämnden 

Följande skrivelser och beslut har tillställts skolnämnden: 

 

Ålands landskapsregering: 

- Beslut nr 251 U2/24.11.2020. Förverkligande av grundskoleutbildning för vuxna – slutrapport. 

- Beslut nr 271 U2/18.12.2020. Den allmänna delen av läroplanen för grundskolan på Åland är fastställd. 

- Beslut nr 272 U2/18.12.2020. En sammanställning har gjorts på remissvar över läroplanen för 

grundskolans allmänna del. 

- Brev nr 273 U2/18.12.2020. Information om terminsstart 2021 med anledning av Covid-19-pandemin. 

- Beslut nr 3 U2/8.1.2021. Fastställande av basbelopp för kommunernas utbildningsverksamhet för år 

2021. 

- Beslut nr 5 U2/8.1.2021. Sottunga kommun får 8 630,84 € i landskapsandel för utbildningsverksamhet år 

2021.  

- Beslut nr 27 U2/1.2.2021. Läroplan för grundskolan på Åland. Ämnesdelarna för matematik, svenska, 

biologi för årskurs 5-9, omgivningskunskap årskurs 1-4, fysik och kemi för årskurs 7-9 samt läroämnet 

fysik och kemi för årskurs 5-6 har fastställts. 

- Beslut nr 28 S3/25.2.2021. Landskapsregeringens beslut om att stänga årskurs 7-9 i alla grundskolor på 

Åland. 

- Brev nr 65 U2/26.2.2021. Uppdaterad information om beredskap i grundskolorna gällande Covid-19. 

- Brev nr 67 U2/2.3.2021. Kompletterande anvisning gällande undervisningen i grundskolan under Covid-

19. 

- Beslut nr 68 U2/2.3.2021. Läroplan för grundskolan på Åland, Ämnesdelarna för geografi åk 5-9, 

historia åk 4-9, samhällskunskap åk 5-9, elevhandledning åk 7-9 och religions- och 

livsåskådningskunskap åk 1-9. 

- Beslut nr 71 U2/3.3.2021. Läroplanen för grundskolan. Sammanställning av remissvar för de föregående 

ämnesdelarna har antecknats för kännedom. 

- Beslut nr 80 U2/4.3.2021. Uppdaterad information om beredskap i barnomsorgen på Åland gällande 

Covid-19. 

- Beslut nr 85 U2/9.3.2021. Korrigerad information om förebyggande arbete i barnomsorgen gällande 

covid-19. 

- Beslut nr 42 S3/11.3.2021. Distribution och utdelning av mun- och nässkydd till elever i skolorna på 

Åland från och med årskurs 7 och på gymnasienivå. 

- Beslut nr 40 S3/11.3.2021. Årskurs 7-9 stängs i alla grundskolor på Åland under tiden 15.3 – 19.3.2021.  
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§7, Skolnämnden 

- Beslut nr 83 U2/9.3.2021. Läroplan för grundskolan på Åland. Ämnesdelarna för bildkonst, musik, 

idrott, hälsokunskap, hem- och konsumentkunskap och slöjd har fastställts. 

- Beslut nr 84 U2/9.3.2021. Sammanställning av remissvar för de föregående ämnesdelarna har antecknats 

för kännedom. 

- Beslut nr 92 U2/11.3.2021. Anvisning för uppgörande av arbetsplan i grundskolan på Åland. 

- Brev nr 43 S3/12.3.2021. Instruktion gällande beställning och utdelning av mun- och nässkydd i 

skolorna. 

- Beslut nr 101 U2/16.3.2021. Sammanställning av remissvar gällande ämnesdelarna för läroämnena 

engelska åk 3-9, A1- och B1-språk samt svenska som andraspråk åk 1-9 har antecknats för kännedom. 

 

Utbildningschefens förslag: 

Ovanstående skrivelser och beslut antecknas till kännedom. 

 

BESLUT: Förslaget godkänns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokolljusterarnas signatur  Utdragets riktighet intygas

  



SOTTUNGA KOMMUN 

 

 

 

Skolnämnden 8 25.03.2021 7 

Organ § Nr Datum Blad 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

ÖVRIGA ÄRENDEN 

§8, Skolnämnden 

 

BESLUT: Inga övriga ärenden behandlades. 
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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:   

1, 2, 3, 4, 5 och 6.  

___________________________________________________________________________ 

Annan grund för besvärsförbud, vilken 

Ärenden som avser endast intern organisation och delgivningar;  

Paragraferna 7. 

 

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: 

8.  

___________________________________________________________________________ 

 

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från den dagen protokollet framlagts till offentligt påseende. 

 

Rättelseyrkande framställs hos den myndighet som fattat beslutet, dvs. 

  Skolnämnden i Sottunga 

  c/o Skoldir. 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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