
i

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

BILDN, 2015-04-13 18:00, Protokoll

§ -1 Närvarande ......................................................................................................................................................................  1

§ 25 Sammanträdets laglighet och beslutförhet .....................................................................................................................  2

§ 26 Protokollets justering .....................................................................................................................................................  3

§ 27 Timresurs för Närpes gymnasium läsåret 2015-2016 ....................................................................................................  4

§ 28 Val av ämneslärare i matematik, fysik och kemi (0212) ............................................................................................... 5

§ 29 Bengt Prins minnesfond ................................................................................................................................................. 6

§ 30 Närpes Lokalförsäkrings stipendiefond .........................................................................................................................  7

§ 31 Val av klasslärare (0063) Stenbackens skola ................................................................................................................  8

§ 32 Val av klasslärare (0055) Mosebacke skola ..................................................................................................................  9

§ 33 Beslut om förflyttning av personal ..............................................................................................................................  10

§ 34 Till kännedom ..............................................................................................................................................................  11

§ 9998 Besvärsanvisning ......................................................................................................................................................  12



 

SAMMANTRÄDESTID: 13.04.2015  kl.  18:00 

SAMMANTRÄDESPLATS: Stadshuset 

NÄRVARANDE 
MEDLEMMAR: 

Ordförande 
Viceordf. 
Medlemmar 
 
 
 
 
 

Samuel Lindén 
Beatrice Kakkuri 
Lisa Bäckman-Perälä 
Daniel Dahlbo 
Lena Hummelstedt 
Kjell Storgeust 
Ann-Christine Prinsén-Jurlina 
Håkan Salo 

FRÅNVARANDE:  
 
 
 

Senada Arnautovic i vars ställe Tony 
Wesander närvar 
Sven Backlund i vars ställe Helen 
Brännback-Staaf närvar 
Anders Norrback 
 

ÖVRIGA NÄRVARANDE: Bildningsdirektör 
Ekonomichef 
Kaskö stads repr. 

Åsa Snickars 
Eivor Becker §§ 25 - 27 
Runa Harju §§ 25 – 30 

 

ÄRENDEN: §§                     25 - 34 

UNDERSKRIFT Ordförande 
 
 
Samuel Lindén 

Protokollförare 
 
 
Åsa Snickars 

PROTOKOLLET HAR 
JUSTERATS 

Tid och plats 
Närpes ____/____ 20 ___ 
 
 

Beatrice Kakkuri 

 
 
 
 
 
Håkan Salo 

PROTOKOLLET HAR 
VARIT FRAMLAGT TILL 
PÅSEENDE 

Tid och plats 
 
Närpes ____/____ 20 ___ 
 
 
 
Bildningsdirektör 

 
 
 
 
 
 
Åsa Snickars 

 

§ -1, BILDN 2015-04-13 18:00 Sida 2



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 Håkan Salo samt fastställdes 
att protokollet skall justeras i bildningskansliet 15.4.2015 och hålles till allmänt 
påseende torsdagen den 23.4.2015. 
 
----- 
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Timresurs för Närpes gymnasium läsåret  2015-2016 
 
Bilaga A 
 
 

Ekonomichef Eivor Becker: 
Närpes gymnasiums rektor har till bildningsnämnden inkommit med äskande 
om timresurs för läsåret 2015-2016 (Bilaga A). 
 
I anhållan framkommer behovet av antal kurser i enlighet med hur de studeran-
de har valt kurser, vad UKTA avtalet stipulerar samt hur gymnasiet önskar pro-
filera sig. 
 
Gymnasiet äskar om totalt 296 vt för läsåret 2015-2016. Innevarande läsår har 
gymnasiet 300 vt. Undervisningen för kombieleverna sköts separat från denna 
timresurs och YA faktureras för de kurser som deras elever deltar i. 
 
Under årens lopp har gymnasiets timresurs systematiskt anpassats dels med 
tanke på minskat elevantal och dels med tanke på minskade statsandelar. Läs-
år 2011-2012 167 elever, timresurs: 322 vt; 2012-2013 151 elever, timresurs: 
320 vt; läsår 2013-2014 131 elever, timresurs: 310 vt; läsår 2014-2015 123 ele-
ver, timresurs 300 vt. 
 
Vid budgetering av personalkostnaderna inför budget 2015 hölls en fortsatt 
stram hållning med 3.140 € mindre budgeterat inför 2015 jämfört med budget 
2014. Eftersom Närpes stad i början av året fick göra om budget 2015 togs 4 vt  
bort räknat från 1.8.2015 för gymnasiets del motsvarande 3.200 € för att med-
verka till att uppfylla de sparkrav som ålagts bildningsnämnden räkenskapsåret 
2015.  
 
En ekonomisk analys av pågående budgetår visar att Närpes gymnasium i det-
te skede ligger i fas med budgeten 2015. Elevantalet inför nästa läsår är beräk-
nat till 121 elever (åk 1: 40, åk 2: 44, åk 3: 34; åk 4: 3). Detta läsår har Närpes 
gymnasium 123 elever. Det är bra med 40 nybörjare inför ett nytt läsår med 
tanke på att årets åk 9 är rätt liten, 85 elever.  
 
I detta skede är det oklart hur gymnasiernas statsandelssystem utformas fram-
över. Det förs även diskussioner hur gymnasienätet skall  utformas i vår region. 
Det är således mycket stora strukturfrågor som är öppna. Men, det finns också 
ett fortsatt tryck på bildningsnämndens  budget år 2015. Därutöver måste det 
redan nu finnas en framförhållning över vad som kan ske med Närpes stads 
ekonomi 2016, där bl.a. timresursen för Närpes gymnasium är bunden 7/12 av 
räkenskapsåret 2016 genom detta beslut. 
 
 

Ekonomichefens förslag: 
Bildningsnämnden besluter godkänna 293 vt som timresurs för Närpes gymna-
sium läsåret 2015-2016. 

 
Beslut: 

Bildningsnämnden beslöt enhälligt godkänna förslaget. 
 
Bildningsdirektör Åsa Snickars anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av 
ärendet. 
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Val av ämneslärare i matematik, fysik och kemi (0212) 
 
Bilaga A-D 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Bildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 18.3.2015 § 21 lediganslå 
tjänsten 0212 ämneslärare i matematik, fysik och kemi ordinarie från 1.8.2015. 
 
Tjänsten har utannonserats i tidningen Syd-Österbotten, på stadens hemsida, 
på stadens anslagstavla samt på TE-byråns hemsida (Bilaga A). 
 
Ansökningstiden utgick den 8.4.2015 kl. 15.45. 
 
Följande personer har sökt tjänsten: 
 
- Emma Sjöström (Bilaga B) 
- Malin Ingves (Bilaga C) 
 
Behöriga sökande är: 
 
- Emma Sjöström 
- Malin Ingves 
 
 
De båda sökande höll sina provlektioner den 13.4.2015 i varsin åk 8 klass. Te-
mat för Sjöströms provlektion var cirkelns area och för Ingves provlektion cir-
kelns omkrets. Bildningsdirektören och högstadiets rektor var närvarande vid 
bägge provlektionerna. 
 
Till bildningsnämndens möte hade Sjöström och Ingves kallats till intervju. In-
nan intervjun hölls meddelade sökande Sjöström per samtal och e-post att hon 
drar tillbaka sin ansökan (Bilaga D).  
 
Malin Ingves intervjuades av bildningsnämnden. Högstadiets rektor var närva-
rande under intervjun. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja Malin Ingves till tjänst 0212 ämneslärare i ma-
tematik, fysik och kemi i Närpes stad med initialplacering vid Närpes högstadie-
skola från den 1.8.2015. Tjänsten har en prövotid på 6 månader. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Bengt Prins minnesfond 
 

 Bilaga A-B 
 

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 2014 totalt 6.000 euro (Bi-
laga B). 
 
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 2015. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter fördela stipendiesumman 5940 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 
- 10:e klassen/resursklassen på Söff erhåller 1 stipendium á 250 euro 
- YA enheten i Närpes erhåller 1 stipendium á 250 euro 
  
 
Den summa på 60 euro som kvarstår efter utdelningen läggs till kapitalet. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Närpes Lokalförsäkrings stipendiefond 
 
Bilaga A-B 

 
 
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 278 euro år 2014 (Bilaga B). 
Förslagsvis kunde 200 euro 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 2015. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter fördela stipendiesumman på 200 euro enligt följan-
de: 
- 2 stipendier á 100 euro till elever som uppfyller kriterierna gott uppföran-

de och flit. 
 

 
Beslut: 

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av klasslärare (0063) Stenbackens skola 
 
Bilaga A-B 
 

 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

Bildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 18.3.2015 § 21 att ledigan-
slå klasslärartjänst 0063 internt bland ordinarie anställda timlärare. Tjänsten till-
träds 1.8.2015. Det finns sju tjänster som ordinarie timlärare i Närpes stad. Fem 
av dessa är besatta. 
 
Inom utsatt tid har två personer sökt tjänsten som klasslärare vid Stenbackens 
skola (Bilaga A-B): 
 
- Marina Räfsbäck 
- Camilla Eklund 
 
 
Nämnden intervjuade de sökande vid sitt sammanträde den 13.4.2015. Bild-
ningsdirektören och rektorn för Stenbackens skola har intervjuat de sökande 
den 7.4.2015. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja PeM Marina Räfsbäck till tjänsten 0063 klass-
lärare i Närpes stad med initialplacering vid Stenbackens skola från den 
1.8.2015. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
-------------- 
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Val av klasslärare (0055) Mosebacke skola 
 
Bilaga A 
 

 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

Bildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 18.3.2015 § 21 att ledigan-
slå klasslärartjänst 0055 internt bland ordinarie anställda timlärare. Tjänsten till-
träds 1.8.2015. Det finns sju tjänster som ordinarie timlärare i Närpes stad. Fem 
av dessa är besatta. 
 
Inom utsatt tid har en person sökt tjänsten som klasslärare vid Mosebacke sko-
la (Bilaga A): 
 
- Andreas Stenfors 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja PeM Andreas Stenfors till tjänsten 0055 ordi-
narie klasslärare i Närpes stad med initialplacering vid Mosebacke skola från 
1.8.2015. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Beslut om förflyttning av personal 
 
Bilaga A-B 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Speciallärare Gun Nordström som har ordinarie speciallärartjänst vid Nämnden 
för fri bildnings 10:e årskurs har till nämnden inkommit med en anhållan om för-
flyttning (Bilaga A). 
 
I samband med att bildningsnämnden och nämnden för fri bildning beslutat av-
sluta resursklassen och årskurs 10 vid Söff så har arbetsgivaren skyldighet att 
placera om ordinarie anställd personal. Den enda ordinarie tjänsten som berörs 
av de indragna klasserna är speciallärartjänsten som Gun Nordström innehar. 
 
Bildningsnämnden har två speciallärarvakanser lediga från 1.8.2015. Den ena 
tjänsten är placerad vid Västra Närpes skola och den andra tjänsten är place-
rad vid Yttermark skola. Båda tjänsterna har blivit lediga på grund av pensione-
ringar under läsåret 2014-2015.  
 
Ett formellt hörande hölls mellan arbetsgivaren och Gun Nordström den 
8.4.2015. Bilaga B från hörandet delgavs vid nämndens möte. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter placera Gun Nordström vid Västra Närpes skola på 
tjänst 0118 från den 1.8.2015.  
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Till kännedom 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
1. KI från Övermark skolas direktion 23.3.2015 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar punkt 1 till kännedom. 
 
 

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: §25, §26, §34 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §27, §28, §29, §30, §31, §32, 
§33 
 
 
 
 
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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