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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 Sven Backlund och Lisa Bäckman-Perälä samt 
fastställdes att protokollet skall justeras i bildningskansliet torsdagen den 
17.3.2016 och hålles till allmänt påseende torsdagen den 24.3.2016. 
 
----- 
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Statistik över elevskjutsar 2015  i Närpes stad  / till kännedom 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
Eftersom elevskjutsarna är en avsevärd post av bildningsnämndens budget, 
(bokslutet brutto 2015 = 744.291 €, netto 2015 = 673.888 € därtill tillkommer 
14.578 € för specialskjutsar), är det skäl att ge bildningsnämnden en samman-
fattande statistik över vissa centrala tyngdpunktsområden när det gäller elev-
transporterna. Närpes stad är en vidsträckt kommun vilket resulterar i att 
många elever har skjutsrätt. Transporterna till Närpes högstadieskola och När-
pes gymnasium är givetvis speciellt kostnadskrävande på grund av de långa 
avstånden.  
 
Under tidigare mandatperiod i stadsfullmäktige och bildningsnämnd sattes stort 
fokus på elevskjutsarna, skjutsarna diskuterades ingående och resulterade i att 
den kommunala skjutsrätten utökades räknat från 1.1.2009 för årskurser 4-6 
genom att 3 km sattes som skjutsgräns, jämfört med den tidigare lagstadgade 
5 km samt kommunal skjutsgräns om 3 km för enbart åk 1-3. Därutöver använ-
der sig bildningsnämnden idag av skjutsprogrammet Koululiitu, vilket kan anses 
som ett officiellt verktyg när elevskjutsarna administreras. Vid eventuella rätts-
processer hänvisas ofta till kriterierna i Koululiitu.  

 
Den samlade statistiken kan också ses som grund för en större förståelse av 
hur komplex den kommande (i maj-juni) upphandlingen av elevtransporterna 
är, samt också av resursbehovet som sådant när det gäller upphandlingen och 
organiseringen av elevtransporterna. Även revisionsnämnden kan vara intres-
serad av en samlad information över en hantering som är så pass kostnads-
krävande som skolskjutsarna de facto är.  

 
Ekonomichefens beredningsförslag: 

Bildningsnämnden antecknar för kännedom den statistik som ekonomichefen 
utarbetat över elevskjutsstrukturen i Närpes stad; "Elevskjutsar i Närpes stad - 
Kostnader och struktur, räkenskapsåret 2015.  Mars 2016”. 

 
 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden antecknar för kännedom den statistik som ekonomichefen 
utarbetat över elevskjutsstrukturen i Närpes stad; "Elevskjutsar i Närpes stad - 
Kostnader och struktur, räkenskapsåret 2015.  Mars 2016”. 

 
 
Beslut: 

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 

       
 

§ 14, BILDN 2016-03-16 19:00 Sida 6



Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 
Driftsbudget 2015 
 
Verksamhetsberättelsen hör enligt 113 § kommunallagen 10.4.2015/410 till 
bokslutet. I verksamhetsberättelsen skall ingå en redogörelse för hur de mål för 
verksamheten och ekonomin som uppställts av fullmäktige har nåtts. 
 
C 4001 Skolförvaltning och gemensamma uppgifter 
 
Budget 2015 externa och interna kostnader och intäkter: brutto: 1.050.810 
€, intäkter: 56.900 €, netto 993.910 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2015: behållning:  57.774 €. Den externa be-
hållningen netto 57.575 € utgörs till största delen av effektivering av elevskjut-
sar 35.512 €. 
 
C 4002 Grundläggande utbildning 
 
Budget 2015 externa och interna kostnader och intäkter: brutto: 8.457.420 
€, intäkter 238.440 €, netto 8.218.980 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2015: behållning: 266.593 €. Den externa be-
hållningen på 276.446 € beror främst på att behörig vikarie för skolpsykologen 
inte fanns att tillgå under 2015 (50.841 €), att betalningsandelar  till specialsko-
lor blev mindre än förväntat (30.361 €) samt den grundläggande utbildningens 
clearingkonto, med en nettobehållning på 57.734 €, den bokföringstekniska 
clearingen har justerats i budget 2016. De interna kostnaderna är överskridna 
med 9.853 €. 
 
C 4003 Gymnasieutbildning 
 
Budget 2015 externa och interna kostnader och intäkter: brutto: 1.291.320 
€, intäkter 37.700 €, netto 1.253.620 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2015, behållning: 37.984 €, varav behållning-
en av externa kostnader är 11.005 €. 
 
C 4004 Yrkesutbildning 
 
Budget 2015 externa kostnader och intäkter: netto 26.840 €.  
 
Nettoresultat externa 2015, behållning 16.698 €. Den externa behållningen be-
ror främst på mindre kostnader än väntat för yrkesutbildningens kurativa tjäns-
ter som köps av andra kommuner samt något mindre personalkostnader än be-
räknat för egen skolkurator, dessutom erhölls högre intäkter för ansvarsområ-
det. 1.584 € har betalts till Suupohjan koulutusyhtymä i enlighet med grundav-
talets 22 §, det är fråga om en betalningsandel om 5 % på anställd lärares lön.  
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C 4005 Förskoleundervisning 
 
Budget 2015 externa och interna kostnader och intäkter: brutto 782.680 €, 
intäkter 490 €, netto 782.190 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2015: behållning 68.888 €, varav externa 
kostnader är 38.161 €, p.g.a.  mera intäkter än beräknat 8.291 €, mindre köp-
tjänster av andra kommuner 11.000 € samt något mindre personalkostnader än 
beräknat 11.830 €. Behållningen av interna kostnader är 30.727 €. 
 
C 4006 Morgon- och eftermiddagsvård 
 
Budget 2015 externa och interna kostnader och intäkter: brutto 347.330 €, 
intäkter 94.000 €, netto 253.330 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2015: behållning: 27.377 €, nettobehållningen 
externa kostnader 33.812 € beror främst på mera intäkter än förväntat, 32.338 
€. De interna kostnaderna är överskridna med 6.434 €. 
 
C 4007 Barnomsorg 
 
Budget 2015 externa och interna kostnader och intäkter: brutto 4.652.300 
€, intäkter 612.520 €, netto 4.039.780 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2015: överskridning: 14.654 €. Den externa 
driftsbudgeten netto är överskriden med 20.103 € och den interna  budgetdelen 
är underskriden med 5.448 €. Det är under daghemsverksamheten samt betal-
ningsandelarna till FPA där kostnadstrycket varit störst. 
  
Bildningsnämndens totalbudget 2015 externa och interna kostnader och 
intäkter: brutto 16.608.700 €, intäkter 1.040.050 €, netto 15.568.650 €. 
 
Nettoresultat externa och interna 2015, behållning för hela sektorn: 460.659 €.  
Nettobehållningen externa är för hela sektorn 413.594 €,  de interna kostnader-
na netto är underskridna med 47.065 €. 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Bildningsnämndens verksamhetsberättelse för år 2015 finns som bilaga A. Den 
är uppdelad enligt resultatområden och förutom de ekonomiska resultaten så 
utvärderas även de av stadsfullmäktige fastställda målen för år 2015 i textform 
där både verbala målsättningar och ekonomiska målsättningar utvärderas. 
 
Bildningsnämnden gör ett gott bokslut tack vare ökade intäkter, minskade utgif-
ter samt en stram budgethållning från alla sektorers sida. Tack vare förmän-
nens budgetdisciplin samt den allmänna respekten för stadens ekonomiska 
läge har kostnaderna hållits nere där det bara har varit möjligt. För detta skall 
personalen ges erkänsla. 
 
De fastställda kvalitativa målen för bildningsnämnden uppnås i sin helhet me-
dan de kvantitativa målen uppnås nästan i sin helhet. Det finns en god grund 
för bildningsnämnden att bygga vidare på inför kommande utmaningar.  
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Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter godkänna bilagda verksamhetsberättelse för rä-
kenskapsåret 2015 för de resultatområden som underlyder bildningsnämndens 
ansvarsområde.  
 
Verksamhetsberättelsen vidarebefordras till stadsstyrelsen för fortsatt behand-
ling. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Timresurs för Närpes gymnasium läsåret  2016-2017 
 
Bilaga A 
 
 

Ekonomichef Eivor Becker: 
Närpes gymnasiums rektor har till bildningsnämnden inkommit med äskande 
om timresurs för läsåret 2016-2017 (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. Rektor för Närpes gymnasium äskar om totalt 301 vt för läsåret 2016-
2017. Innevarande läsår har gymnasiet 293 vt. Undervisningen för kombiele-
verna sköts separat från denna timresurs och YA faktureras för de kurser som 
deras elever deltar i. Inför nästa läsår 2016-2017 kommer antalet kombistude-
rande att vara ca 58 st. 
 
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, läsår 2015-2016 121 elever, timresurs 293 vt. 
 
En ekonomisk analys av pågående budgetår visar att Närpes gymnasium i det-
ta skede ligger i fas med budgeten 2016. Elevantalet inför nästa läsår är preli-
minärt beräknat till 139 elever (åk 1: ca 50, åk 2: 42, åk 3: 44; åk 4: 3). Inneva-
rande läsår har Närpes gymnasium 121 elever. Preliminärt ser det således bra 
ut med ca 50 nybörjare inför ett nytt läsår.  
 
Det finns fortsättningsvis stora strukturfrågor framför gällande hur gymnasienä-
tet skall utformas i vår region. Men samtidigt är det också viktigt att vårt gymna-
sium är med i tiden och också kan utvecklas inför framtiden. Digitaliseringen av 
studentskrivningarna kommer även att ställa krav på pedagogiskt nytänkande. 
 
Ett ökat antal elever betyder också ökade statsandelar för vårt gymnasium, rä-
kenskapsåret 2016 ger en gymnasie-elev 7.365,16 €  i statsandel. Ifall progno-
sen håller och vi har 18 fler elever än innevarande läsår så utgör detta ca 
132.573 € mera i statsandelar. 
 

Ekonomichefens förslag: 
Bildningsnämnden besluter godkänna 301 vt som timresurs för Närpes gymna-
sium läsåret 2016-2017. 

 
Beslut:  

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
Åsa Snickars anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av den grundläggande utbildningnens timresurs för läsåret 
2016-2017 

 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid rektorskonferensen den 28.1.2016  tillsattes en timresursarbetsgrupp. Ar-
betsgruppen består av rektorerna Mikael Bernas, Staffan Holmberg och Göran 
Småros. Arbetsgruppens uppgift är att fördela de timmar som finns inför läsåret 
2016-2017 på ett ändamålsenligt och jämlikt sätt i enlighet med budgeterade 
medel. 
 
Timresursen ger de ekonomiska förutsättningarna för skolorna att arbeta enligt 
den fastställda läroplanen, det utbildningspolitiska programmet samt de av 
stadsfullmäktige fastslagna målen för år 2016 samt planeperioden 2017-2018.  
 
Alla skolor gör en pedagogisk planering där de bedömer behoven för inkom-
mande läsår. För läsåret 2016-2017 äskar skolorna inom den grundläggande 
utbildningen om totalt 1956 vt. I dessa timmar ingår allt förutom skjutsövervak-
ningen. Antalet elever ökar inom den grundläggande utbildningen åk 1-6 varför 
även behovet av resurser är större än de budgeterade medlen. 
 
Timresursarbetsgruppens förslag landar i enlighet med bildningsdirektörens di-
rektiv på 1.884,3 vt (Bilaga A). Detta är samma timresurs som föregående år.  
 
Pågående läsår har bildningsnämnden ytterligare haft tillgång till 22 vt för del-
ning av stora grupper som beviljats som skild finansiering av Undervisnings- 
och kulturministeriet. Denna finansieringsform har nu tyvärr av den nya reger-
ingen avslutats och det är bildningsnämndens egen budget som till fullo skall 
täcka timresurskostnaderna. Detta innebär att inkommande läsår skall skolorna 
totalt klara sig på 22 vt mindre resurs. 
 
I bildningsnämndens budget finns det en ekonomisk buffert eftersom det är 
budgeterat för förberedande undervisning hela året. I samband med äskandet 
om ramar för 2016 beviljades bildningsnämnden medel för förberedande un-
dervisning fram till 31.7.2016. Eftersom det nu årligen har funnits behov av för-
beredande undervisningsklasser så budgeterade nämnden dock resurser för 
hela året genom en intern omfördelning av resurserna. Enligt den kunskap vi 
har idag finns det inte behov av att ha flera förberedande undervisningsklasser 
hösten 2016. Det innebär att nämnden med fördel kan omdisponera delar av 
resurserna inom den grundläggande utbildningen. Totalt handlar det om maxi-
malt 15 vt. Dessa timmar finns nu insatta som en skild punkt under ”Bildnings-
nämndens pott”. Resterande medel kvarstår inom den förberedande undervis-
ningen i budgeten.  
 
Behovet av att starta en liten specialundervisningsgrupp vid Yttermark skola 
från hösten 2016 är nu så stor att bildningsnämnden bör fatta beslut i ärendet. 
Medel finns inom specialundervisningens budget för 2016 så att en lärare kan 
anställas på maximalt 20 vt. Inför 2017 års rambehandling bör nämnden even-
tuellt äska om tilläggsresurser för denna klass beroende på budgetutfallet un-
der 2016. 
 
Rektorsmötet har behandlat timresursen för 2016-2017 den 8.3.2016.  
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Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter godkänna timresursen för den grundläggande ut-
bildningen för läsåret 2016-2017 i enlighet med bilaga A. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Beviljande av avsked / Kristina Kronqvist 
 

Bilaga A 
 
 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

Förskollärare Kristina Kronqvist anhåller om avsked från sin tjänst från den 
1.8.2016 med anledning av att hon uppnår ålderspension (Bilaga A). 
 
Kristina Kronqvist arbetar vid Västra Närpes förskola. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter bevilja Kristina Kronqvist avsked från sin tjänst som 
förskollärare från den 1.8.2016 med anledning av att hon uppnår ålderspen-
sion. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Äskande om ändring av tjänster 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Inom bildningsnämnden finns det behov av att ändra inrättade timlärartjänster 
till klasslärartjänster.  
 
Skolornas rektorer i åk 1-6 innehar klasslärartjänster. Eftersom deras arbets-
börda både administrativt och som förman för sin personal har ökat de senaste 
7 åren arbetar de flesta rektorer idag som timlärare. Det vill säga de har inte 
ansvar över en egen klass eller i skolor med sammansatta klasser ansvar över 
två klasser (till exempel åk 1-2). Orsaken till deras ökade arbetsbörda är att de 
numera även är förmän för skolgångsbiträden, förskolans personal och perso-
nalen inom morgon- och eftermiddagsvården. Den administrativa delen av rek-
torsskapet har utökats via ny lagstiftning inom elevvården och specialundervis-
ningen. Antalet möten inom den egna skolan samt inom skolsamfundet har 
även ökat vilket i sig inte är negativt men det upptar mycket av rektorernas ar-
betstid.  
 
Detta arrangemang är inte ett bekymmer i de skolor som har ett tillräckligt antal 
klasslärartjänster. Men i Pjelax skola och Västra Närpes skola ställer detta ar-
rangemang till bekymmer vad gäller UKTA Del B, Bilaga 1, §10 och mom.1. I 
detta moment stadgas följande: ”Om en innehavare av klasslärartjänst undervi-
sar en klass med elever från två eller flera årskurser räknas en årsveckotimme 
till undervisningsskyldigheten”. Men denna paragraf gäller inte en lärare som är 
anställd som timlärare.  
 
Detta innebär att om en timlärare har ansvar över åk 1-2, 3-4 eller 5-6 så kan 
arbetsgivaren inte räkna in en årsveckotimme i undervisningsskyldigheten ef-
tersom timläraren inte innehar en klasslärartjänst. Således får inte en timlärare 
samma rättigheter som en klasslärare fastän de gör precis samma jobb. Detta 
kan inte anses skäligt. 
 
Fosu har med arbetsgivaren dryftat denna problematik och var villig till att knyta 
ett lokalt avtal kring denna fråga. Arbetsgivaren anser att det inte är ändamåls-
enligt att göra lokala avtal om varje § i UKTA-avtalet utan ser det som mera än-
damålsenligt att ändra inrättade tillsvidare anställningar som timlärare till klass-
lärartjänster.  
 
I Mosebacke skola behövs en klasslärartjänst till eftersom skolan har minst 6 
enkla klasser plus rektorns klasslärartjänst men för tillfället finns det bara fem 
inrättade klasslärartjänster plus rektorns tjänst vilket gör att en timlärare kon-
stant sköter en klasslärares arbete. Detta är inte tanken med tjänstestrukturen i 
en skola.  
 
I detta skede är det motiverat att ändra följande tillsvidare timlärartjänster till 
klasslärartjänster från den 1.8.2016: 
 
 
1. Timlärare Mosebacke skola ändras till 0051 klasslärare med  

 initialplacering vid Mosebacke skola 
2. Timlärare Västra Närpes skola ändras till 0096 klasslärare med  

 initialplacering vid Västra Närpes skola 
3. Timlärare Pjelax skola ändras till 0084 klasslärare med initialplacering 

 vid Pjelax skola 
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Detta arrangemang skulle leda till samma rättigheter för alla anställda som skö-
ter samma uppgifter i en skola. 
 
Skolornas elevprognoser och behov av lärare har analyserats och understöder 
denna förändring. Den föreslagna modellen är försvarbar även ekonomiskt ef-
tersom dessa tjänster ryms inom nämndens budget för ifrågavarande skolor.  
 
Timlärartjänsten i Västra Närpes skola har en ordinarie tjänsteinnehavare vilken 
om stadsstyrelsen bifaller nämndens äskande överförs till klasslärartjänsten. 
De övriga två tjänsterna lediganslås offentligt.  
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att hos stadsstyrelsen äska om att följande ordina-
rie timlärartjänster ändras till ordinarie klasslärartjänster från den 1.8.2016: 
 
- Timlärare Mosebacke skola 
- Timlärare Pjelax skola 
- Timlärare Västra Närpes skola 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Lediganslående av ordinarie lärartjänster 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Inom den grundläggande utbildningen i Närpes stad finns det följande vakanta 
timlärar-, klasslärar- och ämneslärartjänster:  
 
1) 0206 Ämneslärare i engelska samt modersmål och litteratur, Närpes hög-

stadieskola 
 

2) 0207 Ämneslärare i engelska och finska, Närpes högstadieskola 
 

3) 0225 Ämneslärare i gymnastik och hälsokunskap för pojkar, gemensam för 
högstadiet och gymnasiet.  
 

4) 0229 Ämneslärare i musik, gemensam för högstadiet, gymnasiet och Legato 
 

5) 0130 Speciallärare, Yttermark skola 
 

6) Timlärare ordinarie, initialplacering Mosebacke skola 
 

7) Timlärare ordinarie, initialplacering Pörtom 
 

8) Förskollärare, initialplacering Västra Närpes skola 
 

  
Beroende på hur stadsstyrelsen besluter i ärendet om äskande om ändring av 
tjänster finns det eventuellt två klasslärartjänster till som är vakanta. 
 
Eftersom det inom bildningsnämndens verksamhetsområde finns många utma-
ningar framöver vad gäller minskande elevkullar i åk 7-9 några år framöver 
samt andra stadiets utbildningsfinansiering och dess framtid kan det vara klokt 
att inte besätta så många tjänster ordinarie just nu. Elevantalet i Pörtom skola 
är lågt just nu men väntas stiga varför man kan avvakta med att lediganslå den 
ordinarie timlärartjänsten där ännu ett år. Alternativt kan man flytta initialplacer-
ingen av den tjänsten till Mosebacke skola där behovet är mera långsiktigt. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
1. Bildningsnämnden besluter att tjänsterna: 
 
- 0206, 0207, 0225, 0229 samt timlärare i Pörtom skola inte lediganslås 

 ordinarie läsåret 2016-2017 utan besätts interimistiskt för  
 tiden 1.8.2016-31.7.2017. 

- Tjänsterna 0130 speciallärare, timlärare Mosebacke skola samt förskol-
 lärare Västra Närpes skola lediganslås att söka ordinarie från 1.8.2016. 

 
2. Bildningsnämnden besluter att såvida stadsstyrelsen bifaller nämndens 

 äskande om ändring av tjänster lediganslås även tjänsterna 0051 klass-
 lärare och 0084 klasslärare ordinarie från 1.8.2016. 

 
Beslut: 

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Bildningsnämndens delegeringsbeslut 
 
 Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Bildningsnämnden bör enligt Förvaltningsstadgan i Närpes stad till stadsstyrel-
sen inkomma med ett uppdaterat delegeringsbeslut årligen. 
 
Bildningsnämndens delegeringsbeslut finns som bilaga A.  
 
Förändringar har gjorts: 
 
I § 4 p.7 har ordet utbildnings- och habiliteringsgrupp bytts ut mot styrgrupp för 
elevvård i enlighet med den nya läroplanen för elevvård. 
 
I § 7 har en ny punkt 1 tillkommit där det stadgas att barnomsorgschefen har 
budgetansvar för barnomsorgen samt godkänner fakturor som härrör sig från 
hens beslutanderätt. 
 
I § 8 tillkommer en ny punkt 1 där det stadgas att den administrativa ledaren el-
ler ansvariga ledaren för daghem har budgetansvar för sin enhet samt godkän-
ner fakturor som hör till enhetens verksamhet. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter tillställa stadsstyrelsen förteckningen över nämn-
dens delegeringsbeslut i enlighet med bilaga A. 
 

 
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: §12, §13, §14, §15, §19 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §16, §17, §18, §20, §21 
 
 
 
 
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 2016-03-16 19:00 Sida 24


	BILDN, 2016-03-16 19:00, Protokoll
	§ -1 Närvarande
	§ 12 Sammanträdets laglighet och beslutförhet
	§ 13 Protokollets justering
	§ 14 Statistik över elevskjutsar 2015 i Närpes stad / till kännedom
	§ 15 Bildningsnämndens verksamhetsberättelse 2015
	§ 16 Timresurs för Närpes gymnasium läsåret 2016-2017
	§ 17 Godkännande av den grundläggande utbildningnens timresurs för läsåret 2016-2017
	§ 18 Beviljande av avsked / Kristina Kronqvist
	§ 19 Äskande om ändring av tjänster
	§ 20 Lediganslående av ordinarie lärartjänster
	§ 21 Bildningsnämndens delegeringsbeslut
	§ 9998 Besvärsanvisning


