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Sammanträdets laglighet och beslutförhet 
 
Sammanträdet konstaterades vara lagligen sammankallat och med hänsyn till 
antalet närvarande ledamöter beslutfört. 
 
---------- 
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Protokollets justering 
 
Till protokolljusterare valdes Beatrice Kakkuri och Senada Arnautovic samt 
fastställdes att protokollet skall justeras i bildningskansliet den 12.2.2016 och 
hålles till allmänt påseende den 18.2.2016. 
 
----- 
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Bildningsnämndens dispositionsplan 2016  
 
Bilaga A  

 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 

Bildningsnämnden behandlade budget 2016 och verksamhetsplan 2016-2018 
vid sitt sammanträde 3.11.2015. Verksamhetsplanen för 2016-2018 konkretise-
rar till stor del i förnyandet av timplanen och läroplanen. Fortsatt tyngdpunkt har 
fortfarande satsningarna inom barndagvården p.g.a. det stora trycket på dag-
hemsplatser och den framtida utformningen av daghemsnätet i centrumområ-
det. Trollebo daghem har nu etablerat sin verksamhet i kommunal regi sedan  
räkenskapsåret 2014. Trollebo har fått nya utrymmen samt även sanerade ut-
rymmen. Skogsdungens daghem beräknas att kunna tas i bruk i början av no-
vember 2016. 
 
Stadsfullmäktige behandlade och godkände budget 2016 och ekonomiplan 
2016-2018 vid sammanträde 15.12.2015. 
 
Bildningsnämndens kostnadsbudget externa och interna kostnader är brutto 
16.979.770 € för budgetåret 2016, nettobudget, externa och interna kostnader 
är 15.851.160 € därtill kommer avskrivningarna på 129.850 €, totalt netto 
15.981.010 €.  
 
I Bilaga A ingår i sammandrag de slutliga siffrorna (externa och interna kost-
nader samt avskrivningar) för bildningsnämndens verksamhet 2016.  
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden fastställer den slutliga dispositionsplanen för 2016 i enlighet 
med Bilaga A. 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden fastställer den slutliga dispositionsplanen för 2016 i enlighet 
med Bilaga A. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
-------------- 
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Till kännedom / upphandlingsannonsering / nationella tröskelvärden 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
Räknat från juni 2010 är 30.000 € nationellt  tröskelvärde för varu- och tjänste-
upphandlingar, enligt 15 § i upphandlingslagen. När en upphandling överskrider 
detta värde skall den utannonseras i upphandlingsprogrammet "Hilma" (Han-
kintailmoitukset). 
 
Från 1.1.2016 finns nya tröskelvärden för inköp som överstiger EU:s tröskel-
värden. 
 
Med offentlig upphandling avses sådana inköp av varor och tjänster eller bygg-
entreprenader som staten, kommuner och samkommuner, statliga affärsverk 
samt andra upphandlande enheter som definieras i lagen om offentlig upphand-
ling företar utanför sin egen organisation. Vid offentlig upphandling tillämpas 
sådana förfaranden som anges i upphandlingslagstiftningen. Syftet med be-
stämmelserna i lagstiftningen är att effektivera användningen av offentliga me-
del. Därför skall upphandling i regel ske öppet och effektivt och så att konkur-
rensutsättning tillämpas, och de företag som deltar i anbudsförfarandet skall 
behandlas lika och på ett icke-diskriminerande sätt. 
 
Utförlig information om den offentliga upphandlingen finns under 
www.hankintailmoitukset.fi.  
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden antecknar informationen. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
. Bildningsnämnden antecknar informationen till kännedom. 
 

 
Beslut: 

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
-------------- 
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Grundbeställning av läroböcker till den grundläggande utbildningen och  
förskoleundervisningen 2016-2017  

 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
Eftersom upphandlingen av läroböcker till den grundläggande utbildningen och 
förskoleundervisningen överskrider tröskelvärdet för varu- och tjänsteupphand-
ling, 30.000 euro, enligt § 15 i upphandlingslagen, så har upphandlingen  varit 
införd i det nationella upphandlingsprogrammet "Hilma"  från och med 
20.1.2015.  Anbudsförfrågan skickades även direkt till den lokala bokhandeln 
När-Bok,  BTJ Finland Oy,  Kirjavälitys Oy och Printel-Lekolar Oy. 
 
Enligt bokslutet 2015 anskaffades läroböcker till den grundläggande utbild-
ningen och förskoleundervisning till ett värde av 118.256 € utan moms.  
 
Inom utsatt tid har BTJ Finland Oy och Kirjavälitys Oy inlämnat anbud. Öpp-
nandet av de slutna anbuden protokollfördes 29.1.2016. En jämförelse mellan 
anbuden finns i bilaga.  
 
Lekolar-Printel Oy och När-Bok har inte gett anbud. 
  
I beredningsskedet är anbudshandlingarna inte offentliga. 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden utser Kirjavälitys Oy till leverantör av grundbeställningen av 
läroböcker till den grundläggande utbildningen och förskolorna inför läsåret 
2016-2017. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden utser Kirjavälitys Oy till leverantör av grundbeställningen av 
läroböcker till den grundläggande utbildningen och förskolorna inför läsåret 
2016-2017. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Grundbeställning av skolförnödenheter inför läsåret  2016-2017 
 
Bilaga A-B 

  
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 

Anbud på grundbeställning av skolförnödenheter för läsåret 2016-2017 har in-
begärts av den lokala bokhandeln När-Bok samt Lekolar-Printel Oy i enlighet 
med anbudsförfrågan. Förutom alla skolor inbegrips även Söff samt samtliga 
förskolor och daghem i Närpes stad i grundbeställningen. 
 
Eftersom upphandlingen inte överskrider tröskelvärdet för varu- och tjänste-
upphandling, 30.000 €, enligt § 15 i upphandlingslagen, har upphandlingen inte  
varit införd i det nationella upphandlingsprogrammet "Hilma". 
 
Enligt bokslutet 2015 anskaffades skolförnödenheter till bildningsnämndens an-
svarsområden till ett värde av 23.470 € utan moms.  
 
Inom utsatt tid har enbart Lekolar-Printel Oy inlämnat anbud. Lekolar-Printels 
priser är konkurrenskraftiga och produkterna svarar mot skolsektorns och barn-
omsorgens behov.  Närpes stad får bl.a. en förmånlig nettoprislista över de 
vanligaste skolförnödenheterna.  Intyg över skatter och lagbestämda sociala 
avgifter finns som bilagor till offerten. 
 
I beredningsskedet är offerthandlingarna inte offentliga. 
 
 

Ekonomichefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden utser Lekolar- Printel Oy till leverantör av skolförnödenheter 
inför läsåret 2016-2017. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden utser Lekolar- Printel Oy till leverantör av skolförnödenheter 
inför läsåret 2016-2017. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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                Rekommendation om kostnadsersättning inom den kommunala 
familjedagvården 2016 

 
Bilaga A 

 
Barnomsorgschef Ann-Christin Häggblom: 

Finlands kommunförbund har gett ut rekommendation om kostnadsersättningar 
inom den kommunala familjedagvården för år 2016 (Bilaga A). 
 
Rekommendationerna för samtliga kostnadsersättningar har denna gång sjunkit 
en aning i enlighet med konsumentprisindexet. 
 
Enligt rekommendationen skulle kostnadsersättningen för morgonmål eller mel-
lanmål vara 0,73€ (0,75), lunch eller middag vara 1,72€ (1,77) och övriga kost-
nader vara 1,77€/dag (1,78). Rekommendation för 2014-2015 inom parentes. 
 
Därmed skulle den nya kostnadsersättningen för ett barn i heldagsvård (mera 
än 5 timmar/dag) som hos sin familjedagvårdare får t.ex. morgonmål, lunch och 
mellanmål vara  4,95 euro/ dag mot tidigare 5,05 euro/dag.  
 
På motsvarande sätt skulle kostnadsersättningen för ett barn i halvdagsvård 
(max. 5 timmar/dag) som hos sin familjedagvårdare får t.ex. morgonmål och 
lunch vara  3,34 euro/dag mot tidigare 3,41 euro/dag. 
 
Familjedagvårdarna i eget hem står själva för alla kostnader för inköp av bl.a. 
mat, material, leksaker, telefonsamtal och inventarier som behövs för vården av 
barn i det egna hemmet samt underhåll av utrymmen inom- och utomhus.  Det 
är tänkt att kostnadsersättningen skall täcka allt detta.   
Bildningsnämnden har tidigare följt Finlands kommunförbunds rekommendatio-
ner om kostnadsersättningar. Kostnadsersättningarna har i regel höjts tidigare  
men denna gång skulle en sänkning bli aktuell. Sänkningen är inte stor, bara 
några cent/måltid så inbesparningen i budgeten skulle inte bli så stor.  
Familjedagvårdarna i eget hem minskar dessutom i antal för varje år, främst i 
och med pensioneringar. Från 1.1.2016 är de enbart 5 stycken i tjänst men re-
dan till hösten kan de vara bara 3, beroende på om en eller två väljer att avgå 
med pension när de har rätt till det. 
 
Med detta som motivering föreslås att kostnadsersättningen inom den kommu-
nala familjedagvården inte skulle följa Finlands kommunförbunds rekommenda-
tioner om kostnadsersättningar för 2016 utan fortsättningsvis följa den högre 
rekommendationen som getts för 2014-2015. 
 
 
 

Barnomsorgschefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden besluter att inte följa Finlands kommunförbunds rekommen-
dationer om kostnadsersättningar för 2016 utan fortsättningsvis följa den högre 
rekommendationen som getts för 2014-2015. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att inte följa Finlands kommunförbunds rekommen-
dationer om kostnadsersättningar för 2016 utan fortsättningsvis följa den högre 
rekommendationen som getts för 2014-2015. 
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Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Utlåtande om anmälan om privat socialservice/ Päivis 
Bilaga A-B 
 

Barnomsorgschef Ann-Christin Häggblom: 
Det privata daghemmet Päivis drivs idag av Folkhälsan Botnia Ab. Nu har man 
lämnat in en anmälan om privat socialservice eftersom bolaget Folkhälsan Bot-
nia Ab kommer att fusioneras med Folkhälsan Syd Ab som i sin tur kommer att 
byta namn till Folkhälsan Välfärd Ab från 1.4.2016.                                       
Anmälan om privatvård skall tillsammans med bildningsnämndens utlåtande 
meddelas till regionförvaltningsverket för upprätthållande av registret. 
 
I kommunens utlåtande skall det framgå  om verksamheten uppfyller de förut-
sättningar som bestäms i lagen om tillsyn över privat socialservice 922/2011 
3§,4§ (Bilaga A). 
 
Daghemmet Päivis har tidigare drivits i den lokala Folkhälsanföreningens regi 
och från 1.1.2014 i Folkhälsan Botnia Ab: s regi. Päivis är ett språkbadsdag-
hem med finska som verksamhetsspråk och fyller en viktig funktion i Närpes 
där majoriteten är enspråkigt svensk. Daghemmet Päivis bedriver fortsättnings-
vis sin verksamhet i stadens utrymmen på Östra gränden 2. 
 
I den av Folkhälsan ifyllda anmälan om privatvård samt verksamhetsplanen för 
Päivis för 2016 framgår att Päivis erbjuder 16 heldagsplatser för barn i åldrarna 
3-6 år och att personalen består av  en deltidsanställd barnträdgårdslärare, ett 
deltidsanställt daghemsbiträde samt ett daghemsbiträde på heltid (Bilaga B). 
 
 

Barnomsorgschefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden besluter att förorda att Folkhälsan Välfärd Ab godkänns som 
privat producent av dagvård i Närpes från den 1.4.2016 samt att verksamheten 
uppfyller de förutsättningar som bestäms i lagen om tillsyn över privat social-
service 922/2011 3§,4§. 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att förorda att Folkhälsan Välfärd Ab godkänns som 
privat producent av dagvård i Närpes från den 1.4.2016 samt att verksamheten 
uppfyller de förutsättningar som bestäms i lagen om tillsyn över privat social-
service 922/2011 3§,4§. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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BESVÄRSFÖRBUD 
 

Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över följande beslut 
med stöd av kommunallagens 91 §, emedan beslutet endast gäller beredning eller 
verkställighet: §1, §2, §4 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §3, §5, §6, §7, §8,  
 
 
 
 
Med stöd av FörvBesvL § 3 mom. 1/annan lagstiftning får besvär över följande be-
slut inte anföras: 
(Paragraferna och grunderna för besvärsförbuden) 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. 
 
Rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldig-
het eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmedlem. 
 
Ett rättelseyrkande skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offent-
ligt. En part anses ha fått del av beslutet, om inte något annat påvisas, sju dagar 
efter att brevet avsändes, den tid mottagningsbeviset utvisar eller den tid som an-
tecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av rättelseyrkande skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och det skall 
undertecknas av den som gör rättelseyrkandet. 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande göres, adress och postadress: 
 
Bildningsnämnden i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
 
Rättelseyrkandet skall tillställas ovannämnda myndighet för rättelseyrkande före 
utgången av den tid rättelseyrkande får framställas. 
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BESVÄRSANVISNING 
Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
kommunmedlem och berörd part. 

 
Besvärsmyndighet: 
Regionförvaltningsverket i Västra och Inre Finland 
PB 200 (besöksadress: Wolffskavägen 35) 
65101 VASA 
Tel.nr. 020 6361060  Fax nr 06-3174817   E-post: registratur.vastra@rfv.fi 
 
 
Kommunalbesvär  Besvärstid 
§§     30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär  Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, postadress Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Besvärstiden börjar från den dag man fått del av beslutet. 

___________________________________________________________________________ 
 
Besvärs- Av besvärsskriften bör framgå 
skrift - besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- beslutet, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- grunderna för ändringsyrkandet 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens yrke, boningskommun och postadress uppgivas. Till 
besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas i original eller officiellt be-
styrkt avskrift samt bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas. 
 
Besvärsskriften skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör lämnas till posten 
i så god tid att de hinner fram före utgången av besvärstiden. 
 
-------- 
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BESVÄRSANVISNING 
 

Ändring i följande beslut kan sökas genom skriftliga besvär. Ändring i ett beslut 
med anledning av ett rättelseyrkande får sökas genom kommunalbesvär endast av 
den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, får ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av 
kommunmedlem och berörd part. 
 
Besvärsmyndighet: 
Vasa förvaltningsdomstol 
Besöksadress: Korsholmsesplanaden 43, 65100 VASA 
Postadress: PB 204, 65101 VASA 
Telefax: (06) 010 36 42760 
E-postadress: vaasa.hao@om.fi 
Telefon: (06) 010 36 42611 
 
Kommunalbesvär  Besvärstid 
§§     30 dagar 
 
 
Förvaltningsbesvär  Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Annan besvärsmyndighet, postadress Besvärstid 
§§     _____ dagar 
 
 
Besvärstiden börjar från den dag man fått del av beslutet. 

___________________________________________________________________________ 
 
Besvärs- Av besvärsskriften bör framgå 
skrift - besvärandens namn, yrke, boningskommun och postadress 

- beslutet, i vilket ändring sökes 
- till vilka delar beslutet överklagas och på vilket sätt man önskar ändring 
- grunderna för ändringsyrkandet 
 
Besvärsskriften skall egenhändigt undertecknas av besväranden själv eller den 
som upprättat besvärsskriften. Om inte besväranden undertecknar besvärsskriften 
skall även undertecknarens yrke, boningskommun och postadress uppgivas. 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller officiellt 
bestyrkt avskrift samt bevis över den dag, från vilken besvärstiden bör räknas. 
Besvärstiden skall av besväranden eller hans befullmäktigade ombud inom be-
svärstiden ingivas till besvärsmyndigheten. På eget ansvar kan besvärshandling-
arna sändas per post eller genom bud. Besvärshandlingarna bör lämnas till posten 
i så god tid att de hinner fram före utgången av besvärstiden. 
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