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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 Lena Lassas och Sven Backlund samt fastställdes 
att protokollet skall justeras i bildningskansliet fredagen den 21.4.2017 och hål-
les till allmänt påseende torsdagen den 27.4.2017. 
 
----- 
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Val av ämneslärare i historia och samhällslära (0210) 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2017 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
tjänsten som ämneslärare i historia och samhällslära (0210) med initialplace-
ring vid Närpes högstadieskola ordinarie från den 1.8.2017. 
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 19.3-3.4.2017. Ansök-
ningstiden utgick måndagen den 3.4.2017 kl. 12.00. 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 kommer att intervjuats av bildningsnämndens ordförande, 
skolans rektor och bildningsdirektören:  
Johan Gulin, Peter Grannas och André Forsman. 
 
Av dessa kallas Johan Gulin och Peter Grannas till nämndens sammanträde för 
ytterligare intervju. 

 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter välja Johan Gulin till ordinarie ämneslärare i historia 
och samhällslära (0210) från den 1.8.2017. 
 
Bildningsnämnden besluter att den som väljs till ordinarie tjänst har en 6 måna-
ders prövotid räknat från den 1.8.2017. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av ämneslärare i finska (0204) 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2017 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
tjänsten som ämneslärare i finska (0204) med initialplacering vid Närpes hög-
stadieskola ordinarie från den 1.8.2017. 
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 19.3-3.4.2017. Ansök-
ningstiden utgick måndagen den 3.4.2017 kl. 12.00. 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 kommer att intervjuas av bildningsnämndens ordförande, 
skolans rektor och bildningsdirektören:  
Sofia Toivonen, Charlotta Böhlström och Jaana Grönlund. 
 
Av dessa kallas Sofia Toivonen och Jaana Grönlund till nämndens samman-
träde för ytterligare intervju. 

 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter väljer Sofia Toivonen till ordinarie ämneslärare i 
finska (0204) från den 1.8.2017. 
 
Bildningsnämnden besluter att den som väljs till ordinarie tjänst har en 6 måna-
ders prövotid räknat från den 1.8.2017. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av ämneslärare i engelska och finska (0207) 
 
 
Bilaga A 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2017 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
tjänsten som ämneslärare i engelska och finska (0207) med initialplacering vid 
Närpes högstadieskola ordinarie från den 1.8.2017. 
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 19.3-3.4.2017. Ansök-
ningstiden utgick måndagen den 3.4.2017 kl. 12.00. 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 kommer att intervjuas av bildningsnämndens ordförande, 
skolans rektor och bildningsdirektören samt av bildningsnämnden:  
Sanna Nygård. 

 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter välja Sanna Nygård till ordinarie ämneslärare i eng-
leska och finska (0207) från den 1.8.2017. 
 
Bildningsnämnden besluter att den som väljs till ordinarie tjänst har en 6 måna-
ders prövotid räknat från den 1.8.2017. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av ämneslärare i gymnastik och hälsokunskap, gemensam med gymna-
siet (0225) 

 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2017 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
tjänsten som ämneslärare i gymnastik och hälsokunskap (0225)  ordinarie från 
den 1.8.2017. 
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 19.3-3.4.2017. Ansök-
ningstiden utgick måndagen den 3.4.2017 kl. 12.00. Ansökningar hade lämnats 
in via Kuntarekrys rekryteringsportal och via normal postgång. 
 
I Bilaga A framgår de sökande samt om de är behöriga för tjänsten eller ej.  
 
Följande sökande kommer att intervjuas av bildningsnämndens ordförande, 
skolans rektor och bildningsdirektören samt av bildningsnämnden:  
Anna Fröding. 

 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter välja Anna Fröding till ordinarie ämneslärare i gym-
nastik och hälsokunskap för pojkar, gemensam med gymnasiet (0225) från den 
1.8.2017. 
 
Bildningsnämnden besluter att den som väljs till ordinarie tjänst har en 6 måna-
ders prövotid räknat från den 1.8.2017. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av ämneslärare i musik i Närpes stad, högstadiet, gymnasiet, Legato 
(0229) 

 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2017 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
tjänsten som ämneslärare i musik (0229) ordinarie från den 1.8.2017. 
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 19.3-3.4.2017. Ansök-
ningstiden utgick måndagen den 3.4.2017 kl. 12.00. Alla ansökningar hade 
lämnats in via Kuntarekrys rekryteringsportal. 
 
I Bilaga A framgår vem som har sökt tjänsten samt att den sökande inte är for-
mellt behörig för tjänsten. Sålunda kan inte bildningsnämnden besätta tjänsten 
ordinarie. 
 

 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter att besätta tjänsten som ämneslärare i musik i När-
pes stad interimistiskt för läsåret 2017-2018. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av ämneslärare (gy) i fysik och matematik (0409) 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2017 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
tjänsten som ämneslärare (gy) i fysik och matematik (0409) med initialplacering 
vid Närpes gymnasium ordinarie från den 1.8.2017. 
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 19.3-3.4.2017. Ansök-
ningstiden utgick måndagen den 3.4.2017 kl. 12.00. Alla ansökningar hade 
lämnats in via Kuntarekrys rekryteringsportal. 
 
I Bilaga A framgår de sökande samt  att ingen av dem är formellt behörig ef-
tersom huvudämnet i tjänsten är fysik. De sökande har som huvudämne mate-
matik. Bildningsnämnden kan sålunda inte besätta tjänsten ordinarie. 
 

 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter att tjänsten som ämneslärare (gy) i fysik och mate-
matik besätts interimistiskt för läsåret 2017-2018. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av klasslärare (0105) 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2017 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
tjänsten som klasslärare (0105) med initialplacering vid Yttermark skola ordina-
rie från den 1.8.2017. 
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 19.3-3.4.2017. Ansök-
ningstiden utgick måndagen den 3.4.2017 kl. 12.00. 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 kallats på intervju till bildningsnämndens sammanträde: 
Christina Söderback och Camilla Eklund-Simons. 

 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden besluter välja Christina Söderback till ordinarie klasslärare 
(0105) med initialplacering vid Yttermark skola från den 1.8.2017. 
 
Bildningsnämnden besluter att den som väljs till ordinarie tjänst har en 6 måna-
ders prövotid räknat från den 1.8.2017. 
 
 

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

Ekonomichef Annika Wirén: 
Vid sitt sammanträde den 16.3.2017 § 20 beslöt bildningsnämnden lediganslå 
en tjänst som förskollärare i Närpes stad med ordinarie från den 1.8.2017.  
 
Tjänsten har varit utannonserad i tidningen Syd-Österbotten, via Kuntarekry, på 
stadens hemsida samt stadens anslagstavla under tiden 19.3-3.4.2017. Ansök-
ningstiden utgick måndagen den 3.4.2017 kl. 12.00. 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 kommer att intervjuas av bildningsnämndens ordförande, 
rektorn för Mosebacke skola, rektorn för Stenbackens skola och ekonomiche-
fen samt av bildningsnämnden:  
Jenny Nybacka. 
 

 
 

 
Ekonomichefens förslag: 

Bildningsnämnden besluter välja Jenny Nybacka till ordinarie förskollärare från 
den 1.8.2017. 
 
Bildningsnämnden besluter att den som väljs till ordinarie tjänst har en 6 måna-
ders prövotid räknat från den 1.8.2017. 

 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden beslöt enhälligt på ledamot Daniel Dahlbos förslag att åter-
remittera ärendet och att samtliga behöriga sökande kallas på intervju till inter-
vjugruppen. 

 
 

Bildningsdirektören anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
 
------------- 
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Timresurs för Närpes gymnasium läsåret 2017-2018 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Annika Wirén: 
Närpes gymnasiums rektor har till bildningsnämnden inkommit med äskande 
om timresurs för läsåret 2017-2018 (Bilaga A) 
 
Rektorn för Närpes gymnasium äskar om totalt 311,6 vt för läsåret. Nuvarande 
läsår har gymnasiet 301 vt. Enligt anhållan har i kursmängden beaktats en 
mängd faktorer däribland studerandenas önskemål samt delningar i obligato-
riska kurser och tillgång till fördjupade och tillämpade kurser. Eftersom två läro-
planer är i bruk föranleder detta också att korrigeringskurser måste erbjudas. 
Dessutom är behovet av undervisning i svenska 2 samt specialundervisning 
stadigt ökande, vilket även måste beaktas i gymnasiets resursbehov.  
 
Kombielevernas undervisning berör inte gymnasieresursen och YA faktureras 
separat för dessa kurser. Inför nästa läsår 2017-2018 blir antalet kombistu-
deranden uppskattningsvis 40 st totalt. Nuvarande läsår har gymnasiet 37 st 
kombistuderanden. Enligt bokslutet 2016 erhöll Närpes gymnasium 40.453 € i 
ersättning för kombistuderande från YA, budgeterade medel var 35.000 €.  
 
Gymnasiets timresurs har kontinuerligt anpassats enligt antalet elever samt er-
hållna statsandelar. Läsår 2012-2013 151 elever, timresurs 320 vt; läsår 2013-
2014 137 elever, timresurs 310 vt; läsår 2014-2015 123 elever, timresurs 300 
vt; läsår 2015-2016 125 elever, timresurs 293 vt, läsår 2016-2017 140 elever, 
timresurs 301 vt.  
 
Enligt senaste budgetjämförelse för år 2017 ligger Närpes gymnasium i linje 
med budgeten i detta skede. Inför nästa läsår 2017-2018 är elevantalet prelimi-
närt 146 elever (åk 1: 43, åk 2: 52, åk 3: 43, åk 4: 8). 
 
Gymnasiernas framtida utformning i vår region är oklar. Det som är klart är 
dock att gymnasiet måste fortsätta att utvecklas och ha möjlighet att erbjuda in-
tressanta och aktuella kurser som motsvarar de behov som framtidens elev 
har. Digitaliseringen av undervisning och studentskrivningar erbjuder nya ut-
maningar för både elev och skola.  
 

Ekonomichefens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att godkänna 311,6 vt som timresurs för Närpes 
gymnasium läsåret 2017-2018. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
Bildningsdirektören anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
 
--------------- 
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Beviljande av bidrag till Hem och Skola r.f. 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Annika Wirén:  
Föreningen Hem och Skola i Närpes r.f. har inlämnat en anhållan om bidrag till 
bildningsnämnden (Bilaga A). Föreningen äskar om 600 euro för sin verksam-
het. Till föreningens intressen hör bland annat att stödja och bistå eleverna i 
Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium ekonomiskt för att kunna upp-
leva något utöver det vanliga i skolvardagen.  
 
Bildningsnämnden har årligen gett ett verksamhetsbidrag till föreningen från 
bildningsnämndens budget under bidrag till sammanslutningar.  
 

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

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Statistik över elevskjutsar 2016 i Närpes stad / till kännedom 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
Elevskjutsarna utgör en betydande del av bildningsnämndens budget (bokslut 
2016 brutto 760.349 €, netto 699.925 € samt specialskjutsar 19.727). Därmed 
är det viktigt att ge bildningsnämnden statistik över elevtransporterna. 
 
Närpes stad är en vidsträckt kommun, vilket innebär att ett stort antal elever har 
skjutsrätt. Elevtransporterna till Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium 
är på grund av de långa avstånden är särskilt kostsamma. 
 
Enligt kommunalt beslut i Närpes stad har förskoleelever en kommunal skjuts-
gräns på 2 km, elever i årskurs 1-6 3 km och elever i Närpes högstadieskola 
och Närpes gymnasium 5 km. Därtill använder bildningsnämnden programmet 
Koululiitu vid uppgörande av skjutsplaner för bedömningen av trafiksäkerheten 
för skolvägar. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar för kännedom den statistik som ekonomichefen 
uppgjort över elevskjutsstrukturen i Närpes stad: ”Elevskjutsar i Närpes stad – 
Kostnader och struktur- Räkenskapsåret 2016. Mars 2017” 
 
 

Beslut:  
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av skolornas och förskolornas skjutsplaner 2017-2018 
 
Bilaga A-K 
 

Ekonomichef Annika Wirén beredning: 
I förvaltningsstadgan § 43 p. 12 stadgas att bildningsnämnden ska godkänna 
skolornas skolskjutsplaner. Dessa uppgörs av rektorerna. Anvisningar om upp-
görandet av skjutsplanerna framgår av bilagor A och B.  
 
 
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 vård-
nadshavaren svarar för de kostnader som transporten eller ledsagningen med-
för. (19.12.2003/1139)  
 
Elever som väntar på transport ska ha möjlighet till handledd sysselsättning.  
 
Sammanfattningsvis kan man säga att en kommun enligt lag skall ordna gratis 
skolskjuts för grundskolelev som går i sin närskola och som har längre skolväg 
än 5 km, enkel väg. En kommun skall även ordna gratis skolskjuts om skolvä-
gen är alltför svår, ansträngande eller farlig för elev med beaktande av elevens 
ålder. 
 
Observera att de lagstadgade skolskjutsarna gäller hemmet-skolan-hemmet, 
rakaste vägen. Hemmet betyder den plats där eleven är varaktigt mantalsskri-
ven. Vid delad vårdnad så är det blott och enbart mantalsskrivningsadressen 
som gäller. Det finns högsta förvaltningsdomstolens beslut på detta. 
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Kommunalt beslut i Närpes stad årskurser 1-6, 3 km 
I Närpes stad har fullmäktige fattat beslut om att för elever i åk 1-6 med en 
skolväg på minst 3 km och över 3 km skall anordnas gratis skolskjuts till och 
från sin närskola. Från och med 1.1.2009 gäller den kommunala skjutsrätten 
även för årskurser 4-6 enligt Närpes stadsfullmäktiges beslut. 
 
Skjutskriterier utbildningsnämndens kompromiss 17.4.2007 
Utbildningsnämnden godkände vid sitt sammanträde 17.4.2007 kriterier för be-
viljande av skolskjuts. Koululiitu är ett dataprogram som utarbetats av kommu-
nikationsministeriet, vägförvaltningen och kommunförbundet. Programmet 
Koululiitu används allmänt i Finland för bedömningen av trafiksäkerhet för skol-
vägar.  
 
Skjutsplanerna som rektorerna utarbetar baserar sig på grundskollagens stad-
ganden om skolresor, det kommunala beslutet årskurs 1-6 om 3 km samt modi-
fierade skjutskriterier med Koululiitu som grund. Skjutsplanerna utgör underlag 
för upphandlingen av skolväsendets skolskjutsar för elever i den grundläg-
gande utbildningens årskurser 1-6. 
 
För rätt till förskoleskjutsar tillämpas en kommunal gräns om 2 km, därtill följs 
Koululiitus program. 
 
För Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium tillämpas 5-kilometers 
gränsen, förutom vid uppvisande av läkar- eller psykologintyg.  
 
Skjutsrätterna bör ännu kontrolleras för förskolorna samt åk 1 och 2 när verk-
samheten inletts, eftersom rektorerna inte med exakthet fått information av 
vårdnadshavarna om dessa elever i själva verket kommer att delta i morgon- 
och eftermiddagsverksamhet eller inte.  
 
Skjutsplanerna bifogas. (Bilagor C-K) 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden  
-godkänner skolornas skjutsplaner (Bilagor C-K) som uppgjorts av rektorerna 
som underlag för upphandling av skolskjutsar inför läsåret 2017-2018. 
-önskar en genomgång av förskoleelevernas och skolelevernas i åk 1 och 2 
slutliga skjutsrätt när läsåret inletts, med eventuella taxajusteringar. 
 
 

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

§ 33, BILDN 2017-04-20 18:00 Sida 17



Utlåtande över förslag till nytt grundavtal för samkommunen Svenska Ös-
terbottens förbund för utbildning och kultur 

 
Bilaga A-B 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Svenska Österbottens förbund för utbildning och kultur (Söfuk) har inbegärt 
medlemskommunernas behandling av det uppdaterade grundavtalet (Bilaga A). 
I Bilaga B finns förslaget till det uppdaterade grundavtalet. 
 
Orsaken till att grundavtalet tas upp till behandling vid samkommunstämman 
den 24.5.2017 och som en konskevens av det även samkommunens förvalt-
ningsstadga är den nya kommunallagen samt de stadganden som där står. 
Grundavtalets innehåll följer §56 i kommunallagen och följer Finlands kommun-
förbunds rekommendationer. 
 
De förändringar som nu finns i förslaget till ett nytt grundavtal är dels härledda 
ur den nya kommunallagen och dels utgående från ett förslag till förändring i de 
beslutande organen inom samkommunen. 
 
En av förändringarna återfinns i grundavtalets §6. Tidigare har en kommun 
kunnat utse representanter till samkommunstämman för hela mandatperioden 
eller för ett år i gången. Kutymen har varierat mellan kommunerna. Den nya 
kommunallagens §60 stadgar att ledamöterna till samkommunstämman skall 
utses skilt till varje samkommunstämma. Sålunda bör Närpes stad åtminstone 
två gånger per kalenderår utse 3 representanter samt personliga ersättare till 
Söfuk’s samkommunstämma.  
 
I §10 stadgas om samkommunstyrelsens sammansättning och antal röster. 
Nytt här är att samkommunstyrelsens sammansättning även har en geografisk 
fördelning förutom att man beaktar den andel röster som olika grupper som är 
representerade i medlemskommunernas fullmäktige fått vid kommunalvalet 
med iakttagande av proportionalitetsprincipen. Den geografiska fördelningen 
baserar sig på svenskspråkig befolkning, studerandes hemorter, betalningsan-
delar i kommunen och grundkapitalandelar. Detta tillägg är mycket viktigt med 
tanke på att bland annat direktionen för YA föreslås slopas i samkommunens 
nya förvaltningsstadga. I direktionen har platserna även varit låsta geografiskt i 
enlighet med samgångsavtalet mellan KKC, Vocana och SYI. Förutom att di-
rektionen för YA försvinner så försvinner även direktionen för Wasa Teater och 
Kulturnämnden. De två senare ersätts av en gemensam sektion för kulturären-
den. 
 
Trots att den södra regionen inte har störst befolkningsunderlag totalt sett så 
har väldigt många studerande vid YA  t.ex. Närpes som hemort. Då är det vik-
tigt att kommunen är representerad i samkommunstyrelsen och kan vara med 
och påverka verksamheten inom Yrkesakademin. Noteras bör att inom sam-
kommunen är YA den överlägset största enheten förutom kulturen och Wasa 
Teater.  
 
De förtydliganden som återfinns i grundavtalet gällande täckande av under-
skott, ägarstyrning och rapportering är i enlighet med den nya kommunallagen. 
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Detta utlåtande berör förslaget till nytt grundavtal. Det som för den operativa 
verksamheten och de studerande är av större betydelse är den nya förvalt-
ningsstadgan som skall godkännas av samkommunstämman i maj 2017. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter avge ovanstående som utlåtande till stadsstyrelsen 
angående nytt förslag till grundavtal för samkommunen Svenska Österbottens 
samkommun för utbildning och kultur. 
 
 

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: §20, §21, §32, §34 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §22, §23, §24, §25, §26, §27, 
§28, §29, §30, §31, §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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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. 
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