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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 Ann-Christine Prinsén-Jurlina och Håkan Salo 
samt fastställdes att protokollet skall justeras i bildningskansliet måndagen den 
16.5.2016 och hålles till allmänt påseende torsdagen den 19.5.2016. 
 
----- 
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Val av klasslärare 0084 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2016 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
tjänsten som klasslärare 0084 med initialplacering vid Pjelax skola ordinarie 
från den 1.8.2016. 
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 30.3-13.4.2016. An-
sökningstiden utgick onsdagen den 13.4.2016 kl. 15.45. Alla ansökningar hade 
lämnats in via Kuntarekrys rekryteringsportal. 
 
I Bilaga A framgår de sökande samt om de är behöriga för tjänsten eller ej.  
 
Följande sökande har intervjuats av skolans rektor och bildningsdirektören:  
Linda Gulin, Sofia Westermark och Anna-Maria Viklund. 
 
Gulin, Westermark och Viklund kallas till bildningsnämndens möte den 
11.5.2016 för intervju. Skolans rektor närvar vid intervjuerna i nämnden. 
 
Nämndens medlemmar kan bekanta sig med ansökningarna på bildningsdirek-
törens arbetsrum innan mötet. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden väljer Anna-Maria Viklund till klasslärare 0084 med initial-
placering vid Pjelax skola från 1.8.2016. 
 
Bildningsnämnden besluter att den som väljs till ordinarie tjänst har en 6 måna-
ders prövotid räknat från den 1.8.2016. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
Ledamot Stefan Nordmyr anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ären-
det. 
 
 
--------------- 
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Val av klasslärare 0051 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2016 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
tjänsten som klasslärare 0051 med initialplacering vid Mosebacke skola ordina-
rie från den 1.8.2016. 
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 30.3-13.4.2016. An-
sökningstiden utgick onsdagen den 13.4.2016 kl. 15.45. Alla ansökningar hade 
lämnats in via Kuntarekrys rekryteringsportal. 
 
I Bilaga A framgår de sökande samt om de är behöriga för tjänsten eller ej.  
 
Följande sökande har intervjuats av skolans rektor och bildningsdirektören:  
Linda Gulin. Bildningsdirektören har därutöver intervjuat Cecilia Österberg och 
Mari-Sofi Bodman.  
 
Bodman, Gulin och Österberg kallas till bildningsnämndens möte den 
11.5.2016 för intervju. Skolans rektor närvar vid intervjuerna i nämnden. 
 
Nämndens medlemmar kan bekanta sig med ansökningarna på bildningsdirek-
törens arbetsrum innan mötet. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden väljer Cecilia Österberg till klasslärare 0051 med initialpla-
cering vid Mosebacke skola från den 1.8.2016. 
 
Bildningsnämnden besluter att den som väljs till ordinarie tjänst har en 6 måna-
ders prövotid räknat från den 1.8.2016. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av timlärare  
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2016 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
tjänsten som timlärare ordinarie med initialplacering vid Mosebacke skola från 
den 1.8.2016. 
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 30.3-13.4.2016. An-
sökningstiden utgick onsdagen den 13.4.2016 kl. 15.45.  Alla ansökningar hade 
lämnats in via Kuntarekrys rekryteringsportal. 
 
 
I Bilaga A framgår de sökande samt om de är behöriga för tjänsten eller ej.  
 
Följande sökande kallas till intervju med bildningsdirektören och skolans rektor: 
Linda Gulin. Bildningsdirektören har utöver detta intervjuat Cecilia Österberg, 
Mari-Sofi Bodman samt Ingela Lindgren. 
 
Gulin, Österberg, Bodman och Lindgren kallas till bildningsnämndens möte den 
11.5.2016 för intervju. Skolans rektor närvar vid intervjuerna i nämnden. 
 
Nämndens medlemmar kan bekanta sig med ansökningarna på bildningsdirek-
törens arbetsrum innan mötet. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden väljer Ingela Lindgren till ordinarie timlärare med initialpla-
cering vid Mosebacke skola från den 1.8.2016. 
 
Bildningsnämnden besluter att den som väljs till ordinarie tjänst har en 6 måna-
ders prövotid räknat från den 1.8.2016. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av speciallärare 0130 
 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2016 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
tjänsten som speciallärare 0130 med initialplacering vid Yttermark skola ordina-
rie från den 1.8.2016. 
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 30.3-13.4.2016. An-
sökningstiden utgick onsdagen den 13.4.2016 kl. 15.45.  Alla ansökningar hade 
lämnats in via Kuntarekrys rekryteringsportal. 
 
 
I Bilaga A framgår de sökande samt om de är behöriga för tjänsten eller ej.  
 
Följande sökande ska intervjuas av skolans rektor och bildningsdirektören: 
Hertsbacka Sara, Häggvik Eivor, Kronlund Emma, Kullberg Sofia och Wilson 
Ann-Sofie. 
 
Häggvik, Kullberg och Wilson kallas till bildningsnämndens möte den 11.5.2016 
för intervju. Skolans rektor närvar vid nämndens intervjuer. 
 
Nämndens medlemmar kan bekanta sig med ansökningarna på bildningsdirek-
törens arbetsrum innan mötet. 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja Ann-Sofie Wilson till speciallärare 0130 med 
initialplacering vid Yttermark skola från den 1.8.2016. 
 
Bildningsnämnden besluter att de som väljs till ordinarie tjänst har en 6 måna-
ders prövotid räknat från den 1.8.2016. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
------------- 
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Val av förskollärare  
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2016 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
tjänsten som förskollärare, med initialplacering vid västra Närpes skola, ordina-
rie från den 1.8.2016. 
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 30.3-13.4.2016. An-
sökningstiden utgick onsdagen den 13.4.2016 kl. 15.45. Alla ansökningar hade 
kommit via Kuntarekrys rekryteringsportal. 
 
I Bilaga A framgår de sökande samt om de är behöriga för tjänsten eller ej.  
 
Följande sökande kommer att intervjuas av skolans rektor och bildningsdirektö-
ren: Berg-Niemelä Åsa, Haagensen Hanna, Nordmyr Katarina och Nybacka 
Jenny. Samtliga fyra kallas till bildningsnämndens möte den 11.5.2016 för in-
tervju. Skolans rektor närvar vid intervjuerna i nämnden. 
 
Nämndens medlemmar kan bekanta sig med ansökningarna på bildningsdirek-
törens arbetsrum innan mötet. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja Jenny Nybacka till ordinarie förskollärare med 
initialplacering vid Västra Närpes skola från den 1.8.2016. 
 
Bildningsnämnden besluter att den som väljs till ordinarie tjänst har en 6 måna-
ders prövotid räknat från den 1.8.2016. 
 
 

Beslut:  
Ledamot Senada Arnautovic föreslog att Hanna Haagensen väljs till förskollära-
re vid Västra Närpes skola. Förslaget understöddes av Daniel Dahlbo. 
 
Bildningsnämnden valde enhälligt Hanna Haagensen till förskollärare med initi-
alplacering vid Västra Närpes skola från den 1.8.2016. 
Bildningsnämnden besluter att den som väljs till ordinarie tjänst har en 6 måna-
ders prövotid räknat från den 1.8.2016. 
 
 
Ledamot Stefan Nordmyr anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ären-
det. 
 
 
--------------- 
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Indexjustering av klientavgifter inom småbarnspedagogik från 1.8.2016 
 
Bilaga A 

 
Barnomsorgschef Ann-Christin Häggbloms beredning: 

Undervisnings- och kulturministeriet meddelar med stöd av 13§ i lagen om 
barndagvård(36/1973), sådan den lyder i lag 909/2012 och med stöd av 7a §6 
och 11 mom. och 14 b § i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården 
(734/1992), sådana de lyder, 7a §6 och 11 mom. i lag 387/2008 samt 14b §, 
sådan den lyder i lag 913/2012 om indexjustering av dagvårdsavgifterna fr.o.m. 
1.8.2016. (Bilaga A) 
 
De med allmänt inkomstnivåindex justerade inkomstgränserna som ska använ-
das vid bestämmandet av avgifterna för barndagvård och som avses i 7 a§ 3 
mom. i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården ändras.  
 
Den högsta månadsavgiften från 1.8.2016 för heldagsvård av familjens yngsta 
barn är 290€/månad (nu 283 €), för det nästyngsta barnet i samma familj är den 
högsta dagvårdsavgiften 261 €/månad (nu 255 €) 
Den lägsta månatliga avgiften som debiteras från 1.8.2016 är 27 € (nu 26 €). 

 
Enligt lag om ändring av lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården  
(387/2008) kan för deltidsvård tas ut en avgift som är avvägd efter vårdtiden. 
Den är lägre än heldagsavgiften och fastställs enligt de grunder som kommu-
nen bestämt.  På samma sätt kan för tillfällig dagvård (vård mindre än en må-
nad) tas en avgift som kommunen fastställt.  
 
Enligt bildningsnämndens beslut § 22/ 2010 fastslogs att avgiften för dagvår-
dens deltidsvård (max 5 timmar/dag) bibehålls vid 60% av heldagsavgiften.  
Enligt beslut § 15/2014 fastställdes avgiften för tillfällig vård till 20€ per dag för 
heldagsvård och 15 € per dag för halvdagsvård. 
 
Om riksdagen innan den 1.8.2016 lagfäster den proposition som nu är inläm-
nad och under behandling i olika utskott gällande en ändring av klientavgifterna 
inom småbarnspedagogiken bör bildningsnämnden behandla ärendet om dag-
vårdsavgifter igen. 

 
 

Barnomsorgschefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden besluter att: 
 

- Fastställa de nya indexjusterade inkomstgränserna som träder i kraft 
fr.o.m. 1.8.2016 

- Fastställa att den högsta månadsavgiften för heldagsvård av familjens 
yngsta barn är 290€/månad, för det nästyngsta barnet i samma familj är 
den högsta dagvårdsavgiften 261 €/månad samt att den lägsta månatli-
ga avgiften som debiteras är 27 €/månad som träder i kraft fr.o.m. 
1.8.2016 

- Avgiften för dagvårdens deltidsvård (max 5 timmar/dag) bibehålls vid  
60 % av heldagsavgiften. 

- Avgiften för tillfällig dagvård fastställs till 22 € per dag för heldagsvård 
och 16 € per dag för halvdagsvård. 

- Ärendet tas till ny behandling i bildningsnämnden så snart riksdagen be-
handlat propositionen om förändrade klientavgifter inom småbarnspeda-
gogiken. 
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Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att: 
 

- Fastställa de nya indexjusterade inkomstgränserna som träder i kraft 
fr.o.m. 1.8.2016 

- Fastställa att den högsta månadsavgiften för heldagsvård av familjens 
yngsta barn är 290€/månad, för det nästyngsta barnet i samma familj är 
den högsta dagvårdsavgiften 261 €/månad samt att den lägsta månatli-
ga avgiften som debiteras är 27 €/månad som träder i kraft fr.o.m. 
1.8.2016 

- Avgiften för dagvårdens deltidsvård (max 5 timmar/dag) bibehålls vid  
60 % av heldagsavgiften. 

- Avgiften för tillfällig dagvård fastställs till 22 € per dag för heldagsvård 
och 16 € per dag för halvdagsvård. 

- Ärendet tas till ny behandling i bildningsnämnden så snart riksdagen be-
handlat propositionen om förändrade klientavgifter inom småbarnspeda-
gogiken. 

 
Beslut: 

Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Ändring av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik samt utökade 
barngrupper 

 
Bilaga A - B 

 
Barnomsorgschef Ann-Christin Häggblom: 

Enligt Lag om ändring av lagen om småbarnspedagogik 108/2016  § 11a som 
träder i kraft 1.8.2016 (Bilaga A) ska kommunen erbjuda att barnet får 20 tim-
mar småbarnspedagogik i veckan. Tidigare har den subjektiva rätten till små-
barnspedagogik inte varit begränsad till något visst timantal utan alla barn har 
oavsett om föräldrarna haft jobb, studier, varit långtidssjukskrivna eller varit ar-
betslösa haft samma rätt till heldagsvård om man så önskat. 
 
Enligt den begränsade rätten till subjektiv småbarnspedagogik skall småbarns-
pedagogik ordnas som heldagsvård om barnets föräldrar eller andra vårdnad-
shavare  antingen arbetar eller studerar på heltid eller är sysselsatta på heltid 
som företagare eller i eget arbete.  
Barnet har rätt till mer omfattande småbarnspedagogik om föräldern är deltids-
anställd eller tillfälligt anställd, deltar i sysselsättningsfrämjande service, rehabi-
litering eller motsvarande 
Fortsättningsvis har barnet rätt till mera omfattande småbarnspedagogik om det 
behövs med tanke på barnets utveckling eller behov av stöd eller på grund av 
familjens omständigheter eller om det i övrigt är i enlighet med barnets bästa. 
 
Kommunen ska erbjuda barn som omfattas av rätt till småbarnspedagogik möj-
lighet att enligt barnets föräldrars eller andra vårdnadshavares beslut delta i 
småbarnspedagogik antingen under en del av dagen eller en del av veckan. 
Kommunen ska för varje barn för en viss tid fatta närmare beslut om dess re-
gelbundna tider inom småbarnspedagogiken. 

 
Tanken med möjligheten till en begränsad subjektiv småbarnspedagogik är att 
staten försöker minska på kommunernas uppgifter och utgifter. 
 
Enligt uppgifter kontrollerade i början av april 2016 var det 78 barn (19%) av 
sammanlagt 408 barn i dagvård som hade den ena eller båda föräldrarna 
hemma och som använde en dagvårdsplats. De flesta av dessa 78 barn hade 
dagvård 2-3 dagar i veckan antingen heltid (mera än 5 tim/dag) eller deltid (max 
5 tim/dag). 
17 barn (4,2%) hade heldagsvård 4-5 dagar/vecka, mera än hälften av dessa 
var barn som av olika orsaker pedagogiskt  och utvecklingsmässigt var i behov 
av heldagsvård. 
 
Ser man till dagvårdsplatserna i Närpes är antalet barn med ena eller båda för-
äldrarna hemma spridda på nästan alla 17 dagvårdsplatser och på olika grup-
per inom en och samma dagvårdsplats när det gäller daghemmen. Detta ger 
inte någon större möjlighet till inbesparning enligt dagens situation. 
Läget förändras konstant eftersom orsaken till att en del av de barn som har 
ena eller båda föräldrarna hemma är arbetslöshet i familjen och här kan situa-
tionen snabbt ändras när de får arbete. 
 
Enligt denna enkla statistik kan det konstateras att i Närpes utnyttjar inte föräld-
rarna nämnvärt rätten till heldagsvård om ena eller båda föräldrarna av någon 
orsak är hemma, så i sig är inte den subjektiva rätten till dagvård ett problem 
just nu. 
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Eftersom barnen i dagvård i regel har längre dagar än personalen kan det i oli-
ka grupper uppstå stunder, oftast på eftermiddagen, då barnantalet tillfälligt 
överskrider relationstalet mellan barn och personal. Detta leder till att personal 
blir tvungna att jobba övertid tills några fler barn slutar för dagen och relations-
talet åter är det tillåtna och även personalen kan gå hem för dagen. 
En begränsning av den subjektiva dagvårdsrätten kunde i viss mån underlätta 
dessa situationer eftersom kommunen har rätt att bestämma vilka tider barnen 
får dagvård och då kunde man styra tiderna till när personalstyrkan är som 
mest, tex  kl. 9-13 för de som väljer dagvård en del av dagen och tex kl. 8.30-
15.10 för de som väljer dagvård en del av veckan. 
  
Även då lagen ändras är det upp till kommunen att bestämma om barnen ska 
erbjudas småbarnspedagogik i större omfattning än vad som beskrivs i lagen 
eller om rätten till småbarnspedagogik inte överhuvudtaget ska begränsas. 
 
En begränsning av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik är dock inte en 
försämring av dagvården eftersom det fortsättningsvis finns möjligheter till bi-
behållen och utökad dagvård. Att införa en begränsning av den subjektiva rät-
ten till småbarnspedagogik från 1.8.2016 sätter stora krav på den administrati-
va sidan av barnomsorgen. Samtliga vårdnadshavare med barn i dagvård skall 
utredas i fråga om vem som har rätt till heldagsvård eller max 20 timmars vård, 
vårdnadshavarna skall hinna meddela om de önskar dagvård en del av dagen 
eller en del av veckan och nya beslut om vilken vård som beviljats skall tas på 
varje barn i dagvård och delges vårdnadshavarna. För att både vårdnadshava-
re och administrationen skall hinna delge varandra nödvändig information skul-
le det vara att föredra att en begränsning av den subjektiva rätten till små-
barnspedagogik istället skulle träda i kraft från 1.1.2017.  
 
 
 
Den andra förändringen inom småbarnspedagogiken finns i Förordning om 
barndagvård 239/1973 6§ (Bilaga B) som träder i kraft 1.8.2016 och enligt den 
skall det i vård- och uppfostringsuppgifter i ett daghem finnas minst en person 
med stadgad yrkesmässig behörighet som avses i 7 eller 8 § i lagen om behö-
righetsvillkoren för yrkesutbildad personal inom socialvården (272/2005), sådan 
den lyder den 1 januari 2013, för varje grupp om högst åtta barn som har fyllt 
tre år och är i heldagsvård.  
Tidigare har det fått finnas högst sju barn som fyllt tre år i en heldagsgrupp per 
person med stadgad yrkesmässig behörighet.  
 
Grupperna inom småbarnspedagogiken ska bildas och lokalerna planeras och 
användas så att de syften som föreskrivs för småbarnspedagogiken kan upp-
nås. I en daghemsgrupp får samtidigt vara närvarande högst det antal barn 
som svarar mot tre personer i vård- och fostringsuppgifter. 
 
Den uppdaterade förordningen ger därmed möjlighet att i en grupp med barn 
över 3 år vårda maximalt 24 barn från 1.8.2016 mot dagens maximalt 21 barn. 
Skulle Närpes stad gå in för en utökning på samtliga 8 daghem med barngrup-
per för barn över 3 år skulle det i teorin innebära 30 tilläggsplatser. 
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I praktiken är det inte möjligt att utöka alla barngrupper med barn över 3 år sta-
digvarande eftersom varken de fysiska utrymmena eller ventilationen tillåter yt-
terligare barn i gruppen. Det torde i dagsläget vara praktiskt möjligt att utöka 
barnantalet i högst 5 grupper vilket skulle ge sammanlagt 12 tilläggsplatser 
men här måste man ännu ta hänsyn till de barn som behöver särskild vård och 
fostran och hur de behöver beaktas då man fastställer gruppstorleken. 
 
Det är inte heller pedagogiskt sett tilltalande att utöka barngrupperna ytterligare 
eftersom det redan idag i många grupper beroende på barngruppens samman-
sättning av olika individer upplevs att man inte hinner se vart och ett barn till-
räckligt i en grupp på 21 barn. 
 
Ändringen av gruppstorleken har inte från statligt håll motiverats med att den 
skulle gynna barnens välmående och utveckling utan med att den skulle inne-
bära inbesparingar för kommunerna. 
 
Inom småbarnspedagogiken önskas, med barnens bästa i åtanke, att de nuva-
rande gruppstorlekarna om 7 barn per anställd över 3 år bibehålls. I budgeten 
för 2016 har också antalet barn över 3 år beräknats vara 7 per anställd.  
 
Vid speciella tillfällen eller där utrymmena så medger kan grupperna kortvarigt 
eller för en längre tid utökas till maximalt 8 barn per anställd med stöd av lag-
ändringen. För att kunna använda oss av den möjligheten bör bildningsnämn-
den gå in för att lagen efterföljs men att beslut om att ha mindre barngrupper på 
en avdelning kan göras av barnomsorgschefen i samråd med den administrati-
va daghemsledaren / ansvariga daghemsledaren.  
 
 
 

Barnomsorgschefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden besluter att: 
 

- Begränsa den subjektiva rätten till småbarnspedagogik enligt Lag om 
ändring av lagen om småbarnspedagogik 108/2016 11a§ från 1.1.2017 
 

- Från 1.8.2016 följs Förordning om barndagvård 239/1973 6§ så att den 
maximala gruppstorleken för barn över tre år är 8 barn/vuxen i de fall där 
utrymmena och gruppsammansättningen tillåter det. Barnomsorgsche-
fen i samråd med administrativ daghemsledare/ansvarig daghemsledare 
fattar beslut om minskning av gruppstorleken på en avdelning då anting-
en fysiska utrymmen begränsar eller det av pedagogiska orsaker behövs 
en mindre barngrupp. 

 
 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter att: 
 

- Begränsa den subjektiva rätten till småbarnspedagogik enligt Lag om 
ändring av lagen om småbarnspedagogik 108/2016 § 11a från 1.1.2017 
 

- Från 1.8.2016 följs Förordning om barndagvård 239/1973 6§ så att den 
maximala gruppstorleken för barn över tre år är 8 barn/vuxen i de fall där 
utrymmena och gruppsammansättningen tillåter det. Barnomsorgsche-
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fen i samråd med administrativ daghemsledare/ansvarig daghemsledare 
fattar beslut om minskning av gruppstorleken på en avdelning då anting-
en fysiska utrymmen begränsar eller det av pedagogiska orsaker behövs 
en mindre barngrupp. 

 
 

Beslut: 
Ledamot Stefan Nordmyr understödde beredningens förslag i sin helhet. 
 
Ledamot Daniel Dahlbo föreslog att den subjektiva rätten till dagvård inte skall 
begränsas. Dahlbos förslag understöddes av Senada Arnautovic. 
 
Ledamot Beatrice Kakkuri föreslog att bildningsnämnden inte följer Förordning 
om barndagvård 239/1973 6§ så att den maximala gruppstorleken för barn över 
tre år är 8 barn/vuxen i de fall där utrymmena och gruppsammansättningen till-
låter det. Förslaget understöddes av ledamöterna Sam Lindén och Håkan Salo. 
 
Bildningsnämnden skred först till omröstning om begränsning av den subjektiva 
rätten till dagvård. För beredningens förslag understött av Stefan Nordmyr skul-
le man rösta JA och för Danel Dahlbos förslag undersött av Senada Arnautovic 
skulle man rösta NEJ. 
I omröstningen avgavs åtta (8) ja-röster och två (2) nej-röster. 
 
Bildningsnämnden skred till omröstning om den maximala gruppstorleken enligt 
§6 i Förordning om barndagvård. För beredningens förslag understött av Stefan 
Nordmyr skulle man rösta JA och för Beatrice Kakkuris förslag understött av 
Lindén och Salo skulle man rösta NEJ. 
I omröstningen avgavs fem (5) ja-röster och fem (5) nej-röster. Ordförandes 
röst avgjorde så att beredningens förslag gällande gruppstorleken förföll. 
 
Ordförande konstaterade att bildningsnämnden därmed beslutat att: 
 

- den subjektiva rätten till dagvåd begränsas i enlighet med beredningens 
förslag. 

- inte följa §6 i Förordningen om barndagvåd och att det maximala grupp-
storleken för barn över tre år är 7 barn/vuxen.  

 
 
--------------- 
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Nya avgifter inom morgon- och eftermiddagsvården från 1.8.2016 
 
 
Bilaga A-B 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Lagen om grundläggande utbildning 1998/628 paragraf 48 har ändrats vad 
gäller kommunens möjlighet att uppbära avgifter för morgon- och eftermiddags-
verksamheten. Den nya formuleringen lyder enligt följande: 
48 f § (19.2.2016/127) 
Avgifter 
För morgon- och eftermiddagsverksamhet kan det bestämmas en månadsav-
gift. Kommunen beslutar om storleken på månadsavgifterna för morgon- och ef-
termiddagsverksamheten. Avgiften för 570 timmar får vara högst 120 euro och 
för 760 timmar högst 160 euro. 
Avgiften får tas ut för varje sådan månad då barnet deltar i morgon- eller efter-
middagsverksamhet. 
Om morgon- och eftermiddagsverksamhet ordnas högst 10 dagar i månaden, 
tas endast hälften av avgiften ut. Endast hälften av avgiften tas ut också om 
barnet på grund av egen sjukdom inte kan delta i verksamheten under en läng-
re tid än 10 dagar under en kalendermånad. Om en frånvaro som beror på 
egen sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen avgift ut. Deltar barnet 
av någon annan orsak inte i verksamheten under en hel kalendermånad, tas i 
avgift ut hälften av månadsavgiften. Andra avgifter kan inte tas ut för deltagan-
de i verksamheten. 
Avgiften ska efterskänkas eller nedsättas, om det finns skäl till det med beak-
tande av vårdnadshavarens underhållsskyldighet eller utkomstmöjligheter eller 
vårdsynpunkter. 
 
--------- 
 
Kommunen är inte skyldig att erbjuda eleverna i åk 1-2 morgon- och eftermid-
dagsvård. Men om kommunen har beslutat erbjuda denna vårdform bör det ske 
på ett jämlikt sätt så att de elever som behöver morgon- och eftermiddagsvård 
även erhåller det. Tidpunkten för ordnandet bestäms av kommunen.  
 
I Närpes stad erbjuds morgon- och eftermiddagsvård åt samtliga elever i för-
skolan, åk 1 samt åk 2. Vårdplatsen är i de flesta fall i förskolornas utrymmen 
men morgonvården kan ibland erbjudas vid ett daghem också. Daghemmet lig-
ger i dessa fall i anslutning till skolan samt att antalet barn som behöver mor-
gonvård är mycket litet. Morgon- och eftermiddagsvårdens öppethållningstider 
är 07.00-17.00. I undantagsfall öppnar morgonvården 6.30. Morgon- och efter-
middagsvården är stängd så länge förskolans verksamhet pågår. 
 
Avgiften för morgon- och eftermiddagsvården för elever i åk 1-2 har i Närpes 
inte justerats sedan 18.9.2013 § 104. Då justerades endast avgiften för de barn 
som var mera än 4h/dag i morgon- och eftermiddagsvård. Möjligheten att fast-
ställa avgiften för de som är 1-3h/dag eller 3-4 h/dag har inte funnits sedan 
2006. Nu har dock lagstiftningen ändrats på denna punkt varför kommunen kan 
välja att justera avgifterna.  
 
Löner, material och livsmedel har stigit mycket sedan 2006 vilket motiverar en 
höjning. Om en elev i åk 1-2 deltar mer än 10 dagar per månad och är på mor-
ris/eftis alla dagar 3-4 h/dag så betalar vårdnadshavarna 5,24€ per dag. I detta 
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ingår mellanmål, material samt handledd verksamhet i maximalt 4h/dag. I vissa 
fall ingår även morgonmål om barnet kommer tidigt till morris och även är med 
på eftis en stund efter skolan. Priserna är således rimliga i förhållande till vad 
man erhåller. 
 
I Bilaga A framgår kostnader och intäkter för morgon- och eftermiddagsvården, 
närvarodagar samt meddelande om slutliga statsandelar för 2015. 
 
 
Avgiften för elever i förskolan som deltar i morgon- och eftermiddagsvården ba-
serar sig i dagsläget på lagen om klientavgifter inom den småbarnspedagogis-
ka servicen i lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) 
samt i förordningen som utfärdats på basis av den (912/1992). Avgiften för den 
småbarnspedagogiska service som ordnas av kommunen bestäms enligt famil-
jens inkomst, storlek samt den tid som barnet deltar i småbarnspedagogisk 
verksamhet. Månadsavgiften för småbarnspedagogisk service på heltid be-
stäms enligt familjens storlek i procent av familjens bruttoinkomster per månad 
som överstiger inkomstgränsen. Som familjestorlek beaktas personer som lever 
i gemensamt hushåll i äktenskap eller under äktenskapsliknande förhållanden 
samt alla minderåriga barn som lever i samma hushåll.  
 
Enligt lagen justeras inkomstgränserna vartannat år enligt förändringen i all-
mänt inkomstnivåindex och storleken på dagvårdens avgifter enligt social- och 
hälsovårdens prisindex. Senast gjordes en indexjustering i november 2013, 
dessa trädde i kraft 1.8.2014. Nästa indexjustering, som lagen om klientavgifter 
förutsätter, träder i kraft den 1 augusti 2016. 
 
Nu har dock Undervisnings- och kulturministeriet lämnat in en regeringspropo-
sition om lagstiftning för klientavgifter inom den småbarnspedagogiska servi-
cen. Lagen ska ersätta lagen och förordningen från 1992 om klientavgifter inom 
social- och hälsovården i fråga om småbarnspedagogik. Avsikten är att den nya 
klientavgiftslagen träder i kraft den 1 augusti 2016 i samband med klientavgif-
ternas indexjustering.  
Detta innebär att bildningsnämnden troligen före den 1.8.2016 ska ta beslut 
igen i frågan om klientavgifter inom småbarnspedagogiken. I detta skede fast-
ställs hur stor % av heldagsavgiften som skall uppbäras i enlighet med nu gäl-
lande lagstiftning. Om den nya lagen godkänns i riksdagen i enlighet med lig-
gande proposition ändras hela avgiftssystemet och nya beslut måste även fat-
tas vad gäller morgon- och eftermiddagsvårdens avgifter för förskoleelever. 
 
 
Förslag till nya avgifter inom morgon- och eftermiddagsvården finns som bilaga 
B.  
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att: 
 
1 Avgifter för morgon- och eftermiddagsverksamhet för elever i förskolan fast-
ställs enligt följande: 
 
- Vård maximalt 2 h/dag   40% av heldagsavgiften för 
     dagvård enligt föräldrarnas 
     inkomster 
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- Vård  2-5 h/dag  60% av heldagsavgiften för 
     dagvård enligt föräldrarnas 
     inkomster 
 
Om ett barn deltar högst 10 dagar per månad erläggs halva vårdavgiften i rela-
tion till antalet vårdtimmar/dag. Om en överskridning av antalet vårddagar görs 
debiteras full avgift i enlighet med tabellen ovan. 
 
2. Avgifterna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever fast-
ställs enligt följande: 
 
- Vård maximalt 3 h/dag  90 euro 
- Vård över 3 h/dag - maximalt 4h/dag 110 euro 
- Vård över 4 h/dag  140 euro 
 
Om ett barn deltar högst 10 dagar per månad erläggs halva vårdavgiften i rela-
tion till antalet vårdtimmar/dag. Om en överskridning av antalet vårddagar görs 
debiteras full avgift i enlighet med tabellen ovan. 
 
3. Avgiften tas ut för varje sådan månad då barnet deltar i verksamheten. Må-
nadsavgift uppbärs även för tillfälliga frånvarodagar. Om verksamheten ordnas 
högst 10 dagar i månaden, tas endast hälften av avgiften ut. Om barnet på 
grund av egen sjukdom inte kan delta i verksamheten under en längre tid än 10 
dagar under en kalendermånad, tas likaså endast hälften av avgiften ut. Om 
frånvaron på grund av sjukdom pågår en hel kalendermånad, tas ingen avgift 
ut. Deltar barnet av någon annan orsak inte i verksamheten under en hel ka-
lendermånad och vårdavtalet inte justerats, tas i avgift ut hälften av månadsav-
giften.  
 
4. Morgon- och eftermiddagsverksamheten följer skolornas arbetsordning. Un-
der skolloven hänvisas förskoleeleverna till befintliga dagvårdsplatser om vård-
nadshavarna själva inte kan ordna vården av barnet.  
 
5. De nya avgifterna träder ikraft från 1.8.2016. 
 
6. Nytt beslut fattas före den 1.8.2016 om riksdagen godkänner propositionen 
om nya klientavgifter inom småbarnspedagogiken. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Budgetjämförelse för bildningsnämnden per april månad 2016 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
Enligt förvaltningsstadgan § 82 4 mom. skall nämnderna årligen delge stadssty-
relsen rapporter över verksamhetens och budgetens utfall per 30.4. och 31.8.  
 
Driftsbudget 2016 
 
När det gäller den kontinuerliga budgetuppföljningen tillställer ekonomichefen 
skolornas rektorer budgetrapporter månadsvis för alla deras ansvarsområden. 
Barnomsorgschefen sköter rapporteringen till daghemmen. 
 
Bildningsnämndens bruttokostnader interna och externa kostnader uppgår till 
16.979.770 € för budgetåret 2016. Bildningsnämndens underordnade enheter 
producerar i princip alla tjänster inom nämndens regi förutom de tjänster som 
medels stadens verksamhetsbidrag produceras av Päivis (14 platser), Björnef-
tis (ca 30 skolbarn, åk 1 och 2) samt för elever i specialskolor och skolor i fins-
ka kommuner. Egen verksamhet produceras inom: barndagvård: 408 barn, för-
skolor: 86 barn, morgon- och eftermiddagsvård 7.419 vårddagar för förskolbarn 
och 10.719 vårddagar för skolbarn, grundläggande utbildning  årskurser 1-6: 
491 elever,  Närpes högstadieskola 283 elever samt  Närpes gymnasium 121 
elever.  Detta läsår har bildningsnämnden tre språkklasser 7 elever i Närpes 
högstadieskolas språkklass, 9 elever i Yttermark språkklass och 9 elever i Pje-
lax språkklass. Antalet anställda inom hela bildningssektorn är ca 263. Bild-
ningsnämnden har således ett direkt operativt budgetansvar och beslutanderätt 
gentemot barn och unga i Närpes stad när det gäller service inom dagvård och 
utbildning. 
 
Lönerna är bokförda per 30.4.2016. 
 
Som teoretisk användning kan procentenheten 33,33% användas som en rikt-
givande jämförelsegrund, beräknat som om intäkterna och kostnaderna skulle 
förverkligas jämnt månadsvis.     
 
För hela bildningssektorn är de externa bruttokostnaderna per april 2016, 
31,4%. 
 
Detaljerade siffror och grafik framgår av Bilaga A hela bildningsnämnden, 
samt bilagor A1- A6 för huvudansvarsområdena. 
 
C 4001 Förvaltning och gemensamma uppgifter, Bilaga A1: 
 
Bruttokostnaderna, externa per april har förverkligats till 28,8%. Intäkterna är i 
stort i linje med budgeterat. Skolskjutsarna betalas och bokförs retroaktivt så till 
denna del finns kostnader enbart för tre månader och användningsprocenten är 
27,6%.  Elevtransporternas andel av detta ansvarsområde är 72% . 
 
C4002 Grundläggande utbildning, Bilaga A2: 
 
Bruttokostnaderna, externa för den grundläggande utbildningen är 31,1 %. Det 
är en stor utmaning för en sektor med många anställda. I bokslutet 2015 kunde 
bl.a. noteras höga vikariekostnader. Trenden med korttidsvikarier fortsätter. 
Användningen av personalkostnader är 31,9 % per april 2016. 
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Närpes stad har i dagsläget tre språkklasser i Yttermark 9 elever i Pjelax 9 ele-
ver och i Närpes högstadieskola 7 elever. 
 
Statsfinansieringen av olika utvecklingsprojekt fortsätter inom den grundläg-
gande utbildningen, det betyder att intäkter kvittas mot utgifter i motsvarande 
mån. 
 
C4003 Gymnasieutbildning, Bilaga A3:  
 
Bruttokostnaderna, externa för gymnasieutbildning är 32,8 %,  personalkostna-
derna har en användning på 30,9 %. I rapporten för huvudansvarsområdet 
gymnasieutbildning ingår även gemensamma projekt för 7 gymnasier: projektet 
Vi7+del 2 (8.970€) samt Kulturfonden Vi7 5.000 €. Kostnaderna kvittas mot in-
täkterna.  
 
Preliminärt kommer Närpes gymnasium att ha 139 elever nästa år jämfört med 
121 elever innevarande läsår. Timresursen kommer att öka från och med höst-
terminen 2016 med 7 vt. 
 
C 4005 Förskoleundervisning, Bilaga A4: 
 
Externa bruttokostnaderna är, 31,9 % . Personalkostnader 34,5 % är i detta nu 
högre än det teoretiska medeltalet och tillåter inga resursförhöjningar från höst-
terminens början.  
. 
C 4006  Morgon- och eftermiddagsverksamhet, Bilaga A5: 
 
Bruttokostnaderna, externa är 32,6 %, personalkostnader 32,1 % intäkterna vi-
sar en bra utveckling 39,9%. Siffrorna visar att morgon- och eftermiddagsvår-
den är en efterfrågad verksamhet för familjer i Närpes stad.  
 
C 4007 Barnomsorg, Bilaga A6: 
 
Bruttokostnaderna, externa för barnomsorgen visar på 32,2 % och personal-
kostnaderna visar en användningsprocent på 33 %, i enlighet med det teoretis-
ka jämförelsetalet. På intäktssidan kan noteras att barnomsorgen hittills följer 
de budgeterade vårdavgifterna. Men här skall även noteras att intäkterna är 
enbart bokförda för tre månader 
 
Investeringsbudget 2016, lösegendom 
 
Budget 2016                          Använts 30.4.2016 
 
Pjelax skola inv. 5.000€                                                0€ 
Övermark skola inv. 8.000€                                          0€ 
Närpes gymnasium 20.000€                                         0€ 
Ergonomi 5.000 €                                                      896€ 
Pörtom skola 8.000€                                                     0€ 
Finby och Skogsdungens dagh. 90.000€                2.994€ 
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Ekonomichefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden antecknar budgetjämförelserna och redogörelserna samt   
delger stadsstyrelsen budgetläget per 30.4.2016 i enlighet med förvaltnings-
stadgans 82 § 4 mom. 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars’ förslag: 
Bildningsnämnden antecknar budgetjämförelserna och redogörelserna samt   
delger stadsstyrelsen budgetläget per 30.4.2016 i enlighet med förvaltnings-
stadgans 82 § 4 mom. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av skolornas och förskolornas skjutsplaner 2016-2017 
 
Bilaga A-K 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
I förvaltningsstadgan § 43 p.12 stadgas att bildningsnämnden skall godkänna 
skolornas skjutsplaner. Skjutsplanerna utarbetas av rektorerna. Anvisningar om 
uppgörandet av skjutsplanerna framgår av bilagor A och B. Inför nästa läsår har 
fortsättningsvis extra fokus satts på att få utrett vilka förskolelever och elever i 
årskurs 1 och 2 som skall delta i morgon- eftermiddagsvård eller inte. Skjutsrät-
ten för dessa grupper gäller enbart för hem-skola-hem och inte hem-
morgonvård-eftermiddagsvård-hem.  
 
Lagstiftning / skolresor 
Enligt grundskollagen 1998/628 § 32 Skolresor, mom. 1, gäller följande för an-
ordnandet av skolresor:  
En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som har 
längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri transport. En elev i förskoleun-
dervisning som har längre än fem kilometer från hemmet till förskoleundervis-
ningen eller från sådan dagvård som avses i lagen om barndagvård till försko-
leundervisningen har rätt till fri transport hemifrån direkt till förskoleundervis-
ningen eller från dagvården till förskoleundervisningen och från förskoleunder-
visningen hem eller till dagvården. En elev i grundläggande utbildning, påbygg-
nadsundervisning eller förskoleundervisning har rätt till fri transport också när 
den väg som avses ovan med beaktande av hans eller hennes ålder eller andra 
omständigheter är alltför svår, ansträngande eller farlig. Ett alternativ till fri 
transport är ett tillräckligt understöd för transport eller ledsagande. 
(19.12.2003/1139) 
  
Elevens dagliga skolresa som ordnas enligt 1 mom. får med väntetider inbe-
räknade ta högst två och en halv timme i anspråk. Om eleven när läsåret börjar 
har fyllt 13 år eller om eleven får sådan specialundervisning som avses i 17 § 2 
mom. får skolresan ta högst tre timmar i anspråk. 
 
Om en elev antas till någon annan skola eller plats för undervisningen än den 
som avses i 6 § 2 mom., kan såsom villkor för antagningen ställas att vårdnad-
shavaren svarar för de kostnader som transporten eller ledsagningen medför. 
(19.12.2003/1139)  
 
Elever som väntar på transport skall ha möjlighet till handledd sysselsättning. 
 
Sammanfattningsvis kan man säga att en kommun skall ordna gratis skolskjuts 
för grundskolelev som går i sin närskola och som har minst 5 km och över 5 
km, enkel väg. En kommun skall även ordna gratis skolskjuts om skolvägen är 
alltför svår, ansträngande eller farlig för elev med beaktande av elevens ålder. 
 
De lagstadgade skolskjutsarna gäller hemmet-skolan-hemmet, rakaste vägen. 
Hemmet betyder den plats där eleven är varaktigt mantalsskriven, Vid delad 
vårdnad så är det blott och enbart mantalsskrivningsadressen som gäller. Det 
finns högsta förvaltningsdomstolens beslut på detta. 
 
Kommunalt beslut i Närpes stad årskurser 1-6, 3 km 
I Närpes stad har fullmäktige fattat beslut om att för elever i årskurs 1-6 med en 
skolväg på minst 3 km och över 3 km skall anordnas gratis skolskjuts till och 
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från sin närskola. Från och med 1.1.2009 gäller den kommunala skjutsrätten 
även årskurser 4-6, enligt Närpes stadsfullmäktiges beslut. 
 
Skjutskriterier, utbildningsnämndens kompromiss 17.4.2007 
Vid sammanträde 17.4.2007 godkände utbildningsnämnden kriterier för bevil-
jande av skolskjuts i Närpes stad. Det är fråga om en kompromiss mellan Kou-
luliitus program och Kjell Dahlviks utlåtande om trafikfarliga vägar 1986. "Koulu-
liitu" är ett dataprogram som utarbetats av kommunikationsministeriet, Vägför-
valtningen och kommunförbundet. Programmet Koululiitu används allmänt i 
landet vid bedömningen av trafiksäkerhet för skolvägar. 
 
På basen av grundskollagens stadganden om skolresor, det kommunala beslu-
tet årskurs 1-6, 3 km samt modifierade skjutskriterier med Koululiitu som grund  
har rektorerna utarbetat skjutsplaner som utgör underlag för upphandlingen av 
skolväsendets skolskjutsar för elever i den grundläggande utbildningens års-
kurser 1-6.  
 
För rätt till förskolskjutsar tillämpas en kommunal gräns om 2 km, dessutom 
följs Koululiitus skjutsprogram. 
 
För Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium gäller 5-kilometers grän-
sen, förutom på basen av läkar- och psykologintyg. 
 
För förskolornas del samt för elever i åk 1 och 2 bör de verkliga skjutsrätterna 
ännu kontrolleras när verksamheten kommit i gång, eftersom rektorerna inte 
med exakthet fått information av vårdnadshavarna huruvida förskolele-
ver/elever åk 1 och 2 verkligen kommer att delta i morgon- och eftermiddags-
verksamhet eller inte.  
 
Skjutsplanerna biläggs (Bilagor C-K).   
 

 
Ekonomichefens beredningsförslag: 

Bildningsnämnden  
- godkänner skolornas skjutsplaner (Bilagor C-K) som uppgjorts av rektorerna 
  som underlag för upphandling av skolskjutsar inför läsåret 2016-2017. 
-önskar en genomgång av förskolelevernas och skolelevernas i åk 1 och 2 slut-
liga skjutsrätt när läsåret kommit i gång, med eventuella taxajusteringar. 

 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars’ förslag: 
Bildningsnämnden  
- godkänner skolornas skjutsplaner (Bilagor C-K) som uppgjorts av rektorerna 
  som underlag för upphandling av skolskjutsar inför läsåret 2016-2017. 
-önskar en genomgång av förskolelevernas och skolelevernas i åk 1 och 2 slut-
liga skjutsrätt när läsåret kommit i gång, med eventuella taxajusteringar. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Beviljande av bidrag till Hem och Skola r.f. 
 

Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Föreningen Hem och Skola i Närpes r.f. har till bildningsnämnden inlämnat en 
anhållan om bidrag för verksamheten (Bilaga A). Föreningen äskar om 600 
euro för att kunna stödja olika aktiviteter som ligger föreningens intresse nära. 
 
Bildningsnämnden brukar årligen ge ett mindre verksamhetsbidrag till förening-
en från momentet bidrag till sammanslutningar i nämndens budget. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter bevilja Föreningen Hem och Skola i Närpes r.f. 600 
euro i verksamhetsbidrag. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Ekonomichefstjänsten 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Ekonomichef Eivor Becker meddelar i ett brev till bildningsnämnden (Bilaga A) 
att hon kommer att ansöka om pension från och med den 1.1.2017. Eftersom 
Becker inte har möjlighet att ansöka om pension i detta skede kan hon inte 
lämna in en anhållan om avsked men önskar på detta sätt meddela bildnings-
nämnden sina intentioner för vidtagande av nödvändiga åtgärder med tanke på 
handhavandet av ekonomichefens arbetsuppgifter framöver. 
 
Ekonomichefens huvudsakliga uppgifter enligt uppgiftsbeskrivningen är följan-
de: 
 
- Ansvara för ekonomiplaneringen och den interna kontrollen inom  

 bild-ningsnämndens verksamhetsområde 
- Bereda, verkställa och förvalta de ekonomiska resurser som tillställts 

 bildningsnämnden 
- Ansvara för budgetuppföljning och information om budgetläget till  

 bildningsdirektör och alla resultatenheter som lyder under bildnings-
 nämnden 

- Godkänna löner, reseersättningar och dagtraktamenten för personal  
 underställd bildningsnämnden 

- Utföra ekonomiska utredningar samt övriga uppdrag inom  
 ekonomichefens specialområden 

- Enligt §42 i Närpes stads förvaltningsstadga fungerar ekonomichefen 
 som bildningsdirektörens ersättare i nämnden så som både  
 föredragande och sekreterare 
 

 
Behörighetskrav för ekonomichefen enligt förvaltningsstadgan är högskoleexa-
men och uppgifterna kräver anställning i tjänsteförhållande. Av kunnande som 
behövs i arbetet kan nämnas bland annat följande: 
 
- Erfarenhet av ekonomiförvaltning 
- God muntlig och skriftlig förmåga, goda språkkunskaper i svenska och  

 finska 
- God samarbetsförmåga, god organisationsförmåga 
 
 
Enligt förvaltningsstadgan i Närpes stad är det bildningsnämnden som fattar 
beslut om val av ekonomichef. Ordinarie tjänst lediganslås offentligt av behörig 
myndighet. Med tanke på den tid som åtgår för ansökningsförfarandet är det 
skäl att lediganslå tjänsten som ekonomichef i god tid. Val av ny ekonomichef 
verkställs först efter att bildningsnämnden på ansökan beviljat nuvarande eko-
nomichef avsked. Enligt uppskattad tidtabell kunde detta ske på bildnings-
nämndens sammanträde i juli 2016. 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att offentligt lediganslå tjänsten som ekonomichef. 
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Beslut: 

Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Bengt Prins minnesfond 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Den 21.4.2008 godkände Närpes stadsfullmäktige stadgarna för Bengt Prins’ 
minnesfond (Bilaga A). Första gången stipendier ur fonden delades ut var vå-
ren 2011. Bengt Prins testamenterade tre aktiebrev medförande besittningsrätt 
på tre lägenheter i Vasa. Enligt stadgarna för minnesfonden skall 75 % av av-
kastningen gå till stipendier till elever i Närpes stads skolor eller andra läroin-
rättningar i Närpes stads område. Resterande 25 % läggs till kapitalet. Enligt 
ekonomiavdelningen är 75 % av avkastningen för år 2015 totalt  6000 euro. 
 
De som erhåller ett stipendium ur Bengt Prins minnesfond skall uppfylla kriteri-
erna flit, begåvning och studieframgång. Skolorna har bäst kunskap om vilka 
dessa elever är varför bildningsnämnden förslagsvis kan tillställa skolorna ett 
antal stipendier att fördela inför skolavslutningen 2016. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter fördela stipendiesumman 6000 euro enligt följande: 
- alla 7 skolor med elever i åk 1-6 erhåller 6 stipendier var á 70 euro 
- Närpes högstadieskola erhåller 4 stipendier á  250 euro 
- Närpes gymnasium erhåller 2 stipendier á  750 euro 
- YA enheten i Närpes erhåller 2 stipendium á 250 euro 
  
 
Den summa på 60 euro som kvarstår efter utdelningen läggs till kapitalet. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Närpes Lokalförsäkrings stipendiefond 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
 
Den 29.4.2013 § 55 godkände Närpes stadsfullmäktige stadgarna för Närpes 
lokalförsäkrings stipendiefond (Bilaga A).  
 
Enligt stadgarna skall det årligen delas ut stipendier till elever i Närpes högsta-
dieskola som uppfyller kriterierna gott uppförande och flit. 
 
Enligt stadens ekonomiavdelning är avkastningen 200 euro år 2015. Förslags-
vis kunde summan delas ut som ett eller flera stipendier. 
 
Närpes högstadieskola har bäst kunskap om vilka elever som kan komma ifrå-
ga för ett stipendium varför bildningsnämnden förslagsvis kan tillställa skolan 
ett antal stipendier att fördela inför skolavslutningen 2016. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter fördela stipendiesumman på  200 euro enligt föl-
jande: 
-  2 stipendier á  100 euro till elever som uppfyller kriterierna gott uppfö-

rande och flit. 
 

 
Beslut: 

Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Beviljande av avsked från uppdraget som vicerektor vid Närpes gymnasium 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Lilian Söderling är vicerektor vid Närpes gymnasium och har till bildningsnämn-
den inlämnat en anhållan om att bli befriad från förtroendeuppdraget från den 
1.8.2016 (Bilaga A). 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden beviljar Lilian Söderling befrielse från förtroendeuppdraget 
som vicerektor vid Närpes gymnasium från den 1.8.2016. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av vicerektor för Närpes gymnasium från 1.8.2016 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Maria Enroth har läsåret 2015-2016 tillfälligt handhaft förtroendeuppdraget som 
vicerektor vid Närpes gymnasium. 
 
Eftersom Lilian Söderling anhållit och beviljats befrielse från vicerektorsuppdra-
et bör bildningsnämnden utse en ny vicerektor från den 1.8.2016. 
 
Kollegiet vid Närpes gymnasium har vid sitt kollegiemöte den 4.5.2016 behand-
lat ärendet och förordar att Maria Enroth väljs till vicerektor. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja Maria Enroth till vicerektor vid Närpes gymna-
sium från den 1.8.2016. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
 
--------------- 
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Elevutbyte i Bamble september 2016 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
I september 2016 ordnas det elevutbyte i Närpes stads vänort Bamble i Norge. 
Fyra ungdomar från Närpes skolväsende får möjlighet att delta i elevutbytet. 
 
Föreningen Norden i Närpes r.f. handhar det praktiska kring elevutbytet och ur 
stadsstyrelsens budgetmoment har beviljat ett anslag för ändamålet. 
 
Sammanlagt 9 ansökningar har inkommit och föreningen Norden i Närpes har 
vid sitt sammanträde den 7.4.2016 gett förslag på vilka som skall få represente-
ra Närpes skolväsende i Bamble (Bilaga A). 
 
Bildningsnämnden bör officiellt utse de som skall representera Närpes stad i 
elevutbytet. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter i enlighet med föreningen Norden i Närpes r.f:s för-
slag utse följande representanter från Närpes stads skolväsende att delta i 
elevutbytet i Bamble i Norge i september 2016: 
Från den grundläggande utbildningen Victoria Risberg och Alexandra Wegelius 
med Diana Söderholm som reserv. 
Från andra stadiet Espen Hesthammer och Wilma Strandholm med Ronja Lai-
ne som reserv. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna 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: §22, §23, §32, §35,  
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §24, §25, §26, §27, §28, §29, 
§30, §31, §33, §34, §36, §37, §38, §39, §40 
 
 
 
 
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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ANVISNING OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING  §§  
 

Den som är missnöjd med detta beslut kan begära omprövning skriftligt. Ändring i 
beslutet får inte sökas genom besvär hos domstol.  

 
 Rätt att begära omprövning 

 
Omprövning får begäras av den som beslutet gäller eller vars rätt, skyldighet eller 
fördel beslutet påverkar direkt (part).  

 
Tidsfrist för omprövningsbegäran 

 
Omprövning av ett ärende ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.   

 
Omprövningsbegäran ska lämnas till omprövningsmyndigheten senast den sista 
dagen för omprövningsbegäran innan myndigheten stänger.  
 
 
En part (elevens vårdnadshavare) anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att 
brevet sändes, om inte något annat visas. Vid vanlig elektronisk delgivning anses 
parten ha fått del av beslutet den tredje dagen efter att meddelandet sändes.  
 
 
Dagen för delfåendet räknas inte med i tidsfristen för omprövningsbegäran. Om 
den sista dagen för omprövningsbegäran infaller på en helgdag, självständighets-
dagen, första maj, julafton, midsommarafton eller en helgfri lördag, får omprövning 
begäras den första vardagen därefter. 
 
 
Omprövningsmyndighet  
 
Omprövning begärs hos 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 
 
 
Omprövningsbegärans form och innehåll 
 
Omprövning ska begäras skriftligt. Också elektroniska dokument uppfyller kravet 
på skriftlig form. 
 
I omprövningsbegäran, som riktas till omprövningsmyndigheten, ska uppges: 
 
– vilket beslut som avses  
– till vilka delar omprövning av beslutet begärs och hurdan omprövning som be-
gärs 
– på vilka grunder omprövning begärs. 
 
I omprövningsbegäran ska namnet på den som begär omprövning och personens 
hemkommun uppges. Om talan för den som begär omprövning förs av personens 
lagliga företrädare eller ombud eller om någon annan person har upprättat om-
prövningsbegäran, ska även denna persons namn och hemkommun uppges i om-
prövningsbegäran. 
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I omprövningsbegäran ska dessutom uppges postadress, telefonnummer och öv-
rig nödvändig kontaktinformation. Om omprövningsmyndighetens beslut får delges 
som ett elektroniskt meddelande ska också e-postadress uppges. 
  
Den som begär omprövning, den lagliga företrädaren eller ombudet ska under-
teckna begäran om omprövning. Ett elektroniskt dokument behöver ändå inte 
kompletteras med en underskrift, om dokumentet innehåller uppgifter om avsända-
ren och det inte finns anledning att betvivla dokumentets autenticitet och integritet. 
 
Till begäran om omprövning ska fogas:   
 
– det beslut som avses, i original eller kopia 
– ett intyg över vilken dag beslutet har delgetts eller någon annan utredning över 
när tidsfristen för omprövningsbegäran har börjat 
– de handlingar som den som begär omprövning åberopar, om de inte redan tidi-
gare har lämnats till myndigheten. 
 
 
Protokoll 
 
Protokollsutdrag och bilagor som gäller beslutet kan begäras hos Närpes stad / 
Bildningsnämnden 
 
Kyrkvägen 2, 64200 Närpes (postadress och besöksadress) 
Tel.nr: 062249111 
Fax nr: 062241285 
E-post: staden@narpes.fi 
Öppettider för kommunens registratur: 8-15.45. 
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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: 029 5642760 
E-postadress: vaasa.hao@oikeus.fi 
Telefon: 029 5642780 
 
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. 

§ 9998, BILDN 2016-05-11 17:00 Sida 37


	BILDN, 2016-05-11 17:00, Protokoll
	§ -1 Närvarande
	§ 22 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
	§ 23 Protokollets justering
	§ 24 Val av klasslärare 0084
	§ 25 Val av klasslärare 0051
	§ 26 Val av timlärare
	§ 27 Val av speciallärare 0130
	§ 28 Val av förskollärare 
	§ 29 Indexjustering av klientavgifter inom småbarnspedagogik från 1.8.2016
	§ 30 Ändring av den subjektiva rätten till småbarnspedagogik samt utökade barngrupper
	§ 31 Nya avgifter inom morgon- och eftermiddagsvården från 1.8.2016
	§ 32 Budgetjämförelse för bildningsnämnden per april  månad 2016
	§ 33 Godkännande av skolornas och förskolornas skjutsplaner 2016-2017
	§ 34 Beviljande av bidrag till Hem och Skola r.f.
	§ 35 Ekonomichefstjänsten
	§ 36 Bengt Prins minnesfond
	§ 37 Närpes Lokalförsäkrings stipendiefond
	§ 38 Beviljande av avsked från uppdraget som vicerektor vid Närpes gymnasium
	§ 39 Val av vicerektor för Närpes gymnasium från 1.8.2016
	§ 40 Elevutbyte i Bamble september 2016
	§ 9998 Besvärsanvisning


