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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 Hummelstedt och Tony Wesander samt fast-
ställdes att protokollet skall justeras i bildningskansliet den 28.10.2016 och hål-
les till allmänt påseende  torsdagen den 3.11.2016. 
 
----- 
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Ändring av befattningar som ansvariga barnträdgårdslärare vid Pörtom-, 
Övermark- och Yttermark daghem till gemensam administrativ daghemsle-
dare och en barnträdgårdslärare vid respektive daghem 

 
Bilaga A 

 
Barnomsorgschef Ann-Christin Häggblom: 

Bildningsnämnden tog vid sitt möte 24.6.2014 §64 (bilaga A) beslut om att in-
rätta en andra befattning som administrativ daghemsledare med initialplacering 
Nämpnäs och Töjby daghem som ett led i omorganiseringen av ledarskapet 
inom barnomsorgen. 
I ärendets beredning omtalas även att planen framöver är att kunna inrätta en 
tredje administrativ daghemsledare för Pörtom-, Övermark- och Yttermark dag-
hem för att på så sätt ha ett enhetligt ledarskap för samtliga daghem. 
 
Eftersom det varit svårt att rekrytera ansvariga barnträdgårdslärare som hand-
haft både personalansvaret och en egen barngrupp rekryterades internt ansva-
rige barnträdgårdsläraren vid Yttermark daghem som tf. administrativ daghems-
ledare för både Yttermark och Pörtom daghem från 1.8.2015 när ansvarige 
barntr.läraren vid Pörtom daghem hade gått på moderskapsledighet.  Detta vi-
kariat förlängdes och utökades till att även omfatta Övermark daghem när dess 
ansvarige barntr.lärare ansökte om vårdledighet t.o.m. 31.12.2016. Från 
1.8.2016 har ledarskapet således vid Pörtom-, Övermark- och Yttermark dag-
hem skötts genom tf. administrativ daghemsledare Camilla Söderback. På 
daghemmen har istället anställts vikarierande barnträdgårdslärare med arbete i 
barngrupp för motsvarande tid. 
 
Det har genom de erfarenheter vi nu har av de administrativa daghemsledarna 
visat sig vara ett bättre sätt att leda personalen på enheterna än den tidigare 
modellen med ansvariga barntr.lärare som hade arbete både i barngrupp och 
personalansvar. Genom arrangemanget med administrativa daghemsledaren 
vid Pörtom-, Övermark- och Yttermark daghem har vi även kunnat konstatera 
att det är ett koncept som är mera fungerande även för dessa daghem tillsam-
mans. 
 
Vid ändring av befattningarna som ansvariga barnträdgårdslärare vid Pörtom-, 
Övermark- och Yttermark daghem till en gemensam administrativ daghemsle-
dare och en barnträdgårdslärare vid respektive daghem följs proceduren med 
hörande av de som idag innehar befattningarna som ansvariga barnträdgårds-
lärare och de ges möjlighet att ge önskemål om vad de helst arbetar med av de 
ändrade befattningarna från 1.1.2017 i och med att det handlar om omplacering 
av redan tillsvidare anställd personal i omorganisering av ledarskap inom barn-
omsorgen.  
Efter hörande processen bereds ärendet till bildningsnämnden och den admi-
nistrativa daghemsledaren väljs av nämnden bland någon av de som idag in-
nehar befattning som ansvarig barnträdgårdslärare vid nämnda daghem såvida 
någon av dem är intresserade av tjänsten. 
 

Barnomsorgschefens beredningsförslag: 
Bildningsnämnden besluter att: 
Ändra ansvariga barnträdgårdslärar befattningarna vid Pörtom-, Övermark- och 
Yttermark daghem till en gemensam administrativ daghemsledare och tre barn-
trädgårdslärartjänster vid respektive daghem från 1.1.2017. 
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Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att: 
Ändra ansvariga barnträdgårdslärarbefattningarna vid Pörtom-, Övermark- och 
Yttermark daghem till en gemensam administrativ daghemsledare och tre barn-
trädgårdslärartjänster vid respektive daghem från 1.1.2017. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av medlemmar till bildningsnämndens svenska sektion 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Bildningsnämnden bör välja en svensk sektion. I Närpes stads förvaltnings-
stadga står att bildningsnämnden väljer fem ledamöter till sektionen samt lika 
många personliga ersättare. Till ordförande i sektionen väljs en ledamot som 
antingen är ordinarie ledamot eller ersättare i bildningsnämnden. Som med-
lemmar i sektionen kan tillsättas andra än medlemmar och ersättare i bild-
ningsnämnden.  
 
Sektionens uppgift blir att fungera som läropliktsmyndighet och svarar för ele-
vernas rättsskydd i de fall som är inom ramen för sektionernas kompetens, ge 
utlåtande till nämnden och övriga organ i frågor som ligger inom sektionens 
kompetens samt sköter samarbete med övriga läroanstalter och skolformer. 
 
Sektionens mandattid är fram till nästa kommunalval. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja fem (5) personer med personliga ersättare till 
bildningsnämndens svenska sektion. 
 
 
 

Beslut: 
Ordförande Sam Lindén föreslog att följande personer väljs som ordinarie med-
lemmar och ersättare till bildningsnämndens svenska sektion: 
 
Medlemmar:   Ersättare: 
Sam Lindén, ordförande  Kjell Storgeust 
Lisa Bäckman-Perälä, viceordf. Lena Hummelstedt 
Anders Norrback  Daniel Dahlbo 
Ann-Christine Prinsén-Jurlina Senada Arnautovic 
Håkan Salo   Mia Bernas-Otieno 
 
Bildningsnämnden understödde enhälligt förslaget och valde således ovanstå-
ende personer till bildningsnämndens svenska sektion. 
 
 
---------------  
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Val av medlemmar till bildningsnämndens finska sektion 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Bildningsnämnden bör välja en finsk sektion. I Närpes stads förvaltningsstadga 
står att bildningsnämnden väljer fem ledamöter till sektionen samt lika många 
personliga ersättare. Till ordförande i sektionen väljs en ledamot som antingen 
är ordinarie ledamot eller ersättare i bildningsnämnden. Som medlemmar i 
sektionen kan tillsättas andra än medlemmar och ersättare i bildningsnämnden.  
 
Sektionens uppgift blir att fungera som läropliktsmyndighet och svarar för ele-
vernas rättsskydd i de fall som är inom ramen för sektionernas kompetens, ge 
utlåtande till nämnden och övriga organ i frågor som ligger inom sektionens 
kompetens samt sköter samarbete med övriga läroanstalter och skolformer. 
 
Sektionens mandattid är fram till nästa kommunalval. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja fem (5) personer med personliga ersättare till 
bildningsnämndens finska sektion. 
 
 
 

Beslut: 
Sam Lindén föreslog att ärendet bordläggs eftersom ett tillräckligt antal med-
lemmar till den finska sektionen inte har uppbringats. 
Förslaget understöddes enhälligt av bildningsnämnden. 
 
 
--------------- 
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Fastställande av val av ekonomichef 
 
Bilaga A 

 
 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

Bildningsnämnden valde Annika Wirén till ekonomichef den 4.7.2016 § 62.  
 
Den 20.7.2016 har Annika Wirén (Bilaga A) skriftligen meddelat att hon mottar 
tjänsten som ekonomichef. 
 
Inga besvär har inkommit över valet. 
 
Annika Wirén har till bildningsdirektören uppvisat läkarintyg över godtagbart 
hälsotillstånd för tjänst. 
 
Bildningsnämnden bör som anställande myndighet fastställa valet av Annika 
Wirén som ekonomichef. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden fastställer valet av Annika Wirén som ekonomichef. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
 
--------------- 
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Budgetändring 2016 
 

 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 
 
Vid granskning av bildningsnämndens budgetläge per september 2016 visade 
det sig att personalkostnaderna för C400 Bildningsnämnden låg på en använd-
ningsprocent på 77,4%, här kan påpekas att ett matematiskt jämförelsetal för 9 
månader är 75%. Användningsprocenten för löner och arvoden var 76,6% me-
dan användningsprocenten för lönebikostnader är hela 80,2%, detta är givetvis 
osedvanligt högt med tanke på att det återstår 3 månader av räkenskapsåret 
2016. 
 
C4005 Förskoleundervisning 
 
Användningen av lönekostnaderna för detta ansvarsområde är 77,3% för 9 
månader medan lönebikostnaderna är hela 84,2%. Under detta ansvarsområde 
har icke förutsägbara delningar av undervisningsgrupper, sjukskrivningar, ofull-
ständig lönestat samt olika specialbehov föranlett att budget 2016 inte håller.  
 
Användningsprocenten för lönekostnaderna för ansvarsområde C4120 skol-
gångsbiträden är 55 % och 58% gällande lönebikostnaderna, vilket understiger 
budget. Budgetmedel för löner och lönebikostnader kan således omdisponeras 
från C4120 Skolgångsbiträdestjänster förskola till C4100 Förskolor sammanlagt 
13.000€.   
 
Det finns dock ett behov av tilläggsanslag inom huvudansvarsområdet C4005  
nämligen inom C4100 Förskolor 17.000€ för personalkostnader samt inom  
C4120  7.000€ för köp av tjänster av Kaskö stad. 
 
Det har visat sig att Kaskö stad kommer att debitera Närpes stad för 4 förskol-
elever, detta finns inte budgeterat i budget 2016. 
 

Barnomsorgschef Ann-Christin Häggbloms beredning: 
 
C4007 Barnomsorg 
 
Användningen av lönekostnaderna för detta ansvarsområde är 79,14% för 9 
månader medan lönebikostnaderna är 84,35%.  
Vid uppgörandet av budgeten för 2016 kunde inte behovet av utökad bud-
getram beaktas i sin helhet samt att det tillfälliga Finby daghemmet utökats 
med en avdelning under pågående verksamhetsår. Behovet av sjuk- och se-
mestervikarier har även varit större än budgeterat. 
 
Det finns behov av tilläggsanslag för huvudansvarsområdet C4007 Barnomsorg 
66.700€ för personalkostnader samt 23.300€ för vikarie personalkostnader. Det 
har redan beaktats interna inbesparningar vid uträknandet av behov av till-
äggsanslag. 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden äskar hos stadsstyrelsen om tilläggsanslag om totalt 
114.000 euro enligt ovanstående redogörelse. 
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Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Skolornas läsårsplaner 2016-2017 
 
Bilaga A 
 

 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

Enligt bildningsnämndens delegeringsbeslut från den 21.6.2016 §57 framkom-
mer under § 2 Direktionernas uppgifter och beslutanderätt p.1 att direktionerna 
läsårsvis skall godkänna en på läroplanen baserad läsårsplan samt utvärdera 
läsårsplanen och skolans verksamhet. 
 
Läsårsplanerna, som finns som bilaga A, har utarbetats av respektive skolas 
rektor och godkänts av respektive skolas direktion. 
 
I läsårsplanerna framkommer allmänna undervisningsarrangemang under läså-
ret, användningen av den timresurs som tilldelats skolan, tyngdpunktsområden 
för timresursen, skolans undervisningsmetoder och bedömning, byte av skol-
dagar, samarbetet mellan hemmet och skolan etc. Läsårsplanerna ger en bra 
bild över skolans verksamhet och fungerar även som ett juridiskt dokument. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar skolornas läsårsplaner till kännedom. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Val av handledare för läsåret 2016-2017 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
 
Enligt UKTA Kommunalt tjänste- och arbetskollektivavtal för undervisningsper-
sonal 2014-2016 § 19 mom. 4 kan staden för tilläggsuppgifter betala 96,04 euro 
per månad för varje helt tiotal av skolornas sammanlagda antal lönegrunds-
grupper för utveckling, planering och/eller administration av undervisningen i en 
skola eller i en kommun. Mosebacke skola, Stenbackens skola, Yttermark 
skola, högstadiet och gymnasiet har så många lönegrundsgrupper att de har 
egna kvoter. I övriga skolor åk F-6 har Närpes stad 27 lönegrundsgrupper. Det 
innebär att staden har 2 x 96,04 euro per månad att fördela.  
 
Förutom att handledarna skall handleda sina kolleger i de områden de utses för 
så skall de även vara delaktiga i hela utbildningsväsendets utveckling inom de 
områden där de är experter.  
 
De senaste läsåren har fokus vad gäller handledarna varit på digitalisering av 
undervisningen och implementerandet av Primus, Wilma och Kurre. Fortsätt-
ningsvis anser rektorerna att det är inom dessa områden som de behöver stöd 
och handledning varför det är motiverat att även läsåret 2016-2017 fokusera 
handledarnas arbete mot dessa områden.  
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter utse följande handledningsområden och handle-
dare för läsåret 2016-2017: 
 
1. Wilma och Kurre med Mikael Bernas som handledare  
 
2. Digitalisering med Staffan Holmberg som handledare  
 

 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Budget 2017 samt ekonomiplan 2017-2019 för bildningsnämndens  
ansvarsområden 

 
Bilaga A-O 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
 
Bildningsnämndens ekonomiplan 2017-2019, för resultatområdena 
C4001, C4002, C4003, C4004, C4005, C4006 och C4007 
 
Ramen för bildningsnämndens budget höjdes jämfört med 2016 års budget vil-
ket betyder att vi kan fortsätta med förberedande undervisning i åk 1-9, anställa 
en pedagogisk koordinator för utvecklingsarbetet inom skolväsendet samt ut-
öka dagvårdens enheter med flera avdelningar vid det tillfälliga daghemmet i 
Finby. Detta underlättar både planering och genomförande av bildningsnämn-
dens verksamhetsområden.  
 
Enligt elevstatistiken ökar antalet elever i Närpes inom den grundläggande ut-
bildningen vilket är positivt. Beroende på företagens utveckling, det allmänna 
sysselsättningsläget i Närpes och det ökade behovet av kommunplatser för nya 
medborgare kan ytterligare leda till att nya elever anländer till vår kommun. I 
detta nu har det till exempel aviserats om 3-5 nya elever från 1.1.2017 till den 
förberedande undervisningen. 
 
Under 2017 skall ett nytt utbildningspolitiskt program skrivas. En ny plan för 
småbarnsfostran ska uppgöras i enlighet med de nationella grunder som snart 
kommer att fastställas. Finland 100 år kommer naturligtvis att uppmärksammas 
inom skolväsendet och dagvården inkommande år. 
 
Digitaliseringen av studentskrivningarna fortsätter och har hittills fungerat bra. 
Investeringar har gjorts i den teknik som förutsätts för att detta skall fungera 
och inför 2017 äskas om den resterande delen så att även större elevgrupper 
kan skriva studenten digitalt.  
 
I Bilagorna B-H presenteras förslag till verksamhetsplan för nämndens alla om-
råden. Medvetet innehåller förslaget inte så många förändringar eftersom im-
plementeringen av den nya läroplanen nu måste få tid på sig innan nämnden 
påbörjar nya utvecklingsprojekt. Från 1.8.2017 tas läroplanen i bruk i åk 7 vilket 
innebär en del förändringar i högstadiet. 
 
Det som kan nämnas i förändringar i verksamheten för 2018 är anställandet av 
en IT-pedagog för hela bildningsväsendet med tanke på digitaliseringen av 
undervisningen inom både förskolan, grundläggande utbildningen och gymna-
sieutbildningen. 
 
 
 

 
Ekonomichef Eivor Beckers beredning: 

 
Bildningsnämndens driftsbudget 2017 

 
I den av stadsfullmäktige godkända budgetramen för 2017 uppgår nettoramen 
externa kostnader till -12.514.700 €. (Bilaga A) för bildningsnämndens an-
svarsområden, Skolförvaltning och gemensamma uppgifter, Grundläggande ut-
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bildning, Gymnasieutbildning, Yrkesutbildning, Förskoleundervisning, Morgon- 
och eftermiddagsverksamhet samt Barnomsorg.  
 
Bildningsnämndens budgetförslag netto externa kostnader för 2017 är 
12.514.700 €. 
 
C4001 Förvaltning och gemensamma uppgifter. 
 
Budgeten för elevskjutsar har varit stram under flera års tid. Bokslutet år 2015 
visade netto 673.888 €. Närpes stads budgetramar har inte på senare år tillåtit 
utökade budgetmedel för skjutsarna. Trycket på skjutsbudgeten 2017 fortsätter 
vilket i praktiken betyder att budgetmedlen kräver ständig effektivering i anord-
nandet av skjutsarna. Den öppna kollektivtrafiken står inför stora förändringar 
inom en nära framtid och här gäller det att ha ett nära samarbete med NTM 
centralen när det gäller upphandlingen av denna typ av trafik. 
 
De långa avstånden till Mosebacke skolcentrum visas av att av Närpes högsta-
dieskolas 283 elever läsåret 2015-2016 hade hela 191 elever eller 67,5 % 
skjutsrätt enligt lagstadgad 5 km. Av totalantalet elever i åk 1-6: 509 st läsåret 
2015-2016 hade 255 elever skjutsrätt (enligt lagstadgat 5 km+ kommunalt be-
slut åk 1-6, 3 km + Koululiitu, dvs. 50,1 %). 
 
Av gymnasiets totalantal elever 121 st läsåret 2015-2016 hade 60 elever skjuts-
rätt (5 km), 49,6 %.  Det är Närpes stads kommunala beslut att anordna dessa 
skjutsar och söka statsandel från FPA. Transportersättningarna, som betalas 
av gymnasie-eleverna till Närpes stad höjdes från 1.1.2014 till 100 euro/termin. 
 
En pedagogisk koordinator på 80% av heltid har budgeterats ordinarie från 
1.1.2017 för att handha pedagogiska arbetsuppgifter inom bildningsnämnden. 
 
 
 
Investeringsbudget 2017: 
 
54.000 € fördelas på: Pjelax skola 15 st elevlaptopar, Yttermark skola 15 st 
elevlaptopar, kompletterande förnyelse av en del lärar- och personaldatorer 20 
st bordsmaskiner och 5 st laptopar. Närpes gymnasium 10 st elevlaptopar. 
Närpes högstadieskola 12 st bordsmaskiner och 12 st skärmar.  
 
Fortsättning av projektet”Student på tangent”. Inför studentskrivningar på 
dator borde det nu planeras ytterligare utrustning och lösning på kablage för att 
vara redo att skriva studenten i simhallens sal med större grupper från och med 
våren 2017. Under räkenskapsåret 2016 anskaffas utrustning så långt som in-
vesteringsbudgeten 2016 (20.000€) räcker till. För att få utrustning för full sal så 
behövs ytterligare 20.000 € till i investeringsbudgeten 2017. 
 
Årslicens för administrativa dataprogram för skolor: Multiprimus och Kur-
reprogram samt web-anslutning Wilma år 2016: 10.000 € utan moms.  
 
5.000 € för ergonomisk utrustning till personal. 
 
C 4002 Grundläggande utbildning 
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Elevantalet i årskurser 1-6 är i medeltal 500 elever under räkenskapsåret 2016, 
Närpes högstadieskolas elever är i medeltal 277. Läsåret 2016-2017 har åk 1-
6: 509  elever, Närpes högstadieskola har 270 elever.  
 
Därutöver har vi en språkklass i Mosebacke skola med 8 elever. 
 
Investeringsbudget 2017: 
 
Mosebacke skola och förskola: elevbord och –stolar till undervisningsut-
rymme i skolan samt förnyelse av möbler i förskolan: 15.000 € 
 
Övermark skola: elevbord och –stolar till undervisningsutrymme: 8.000 € 
 
 
C 4003 Gymnasieutbildning 
 
Närpes gymnasium hade elevantal på 121 elever under läsåret 2015-2016. 
Under läsåret 2016-2017 är 141 elever inskrivna. 
 
Antalet kombielever var under läsåret 2010-2011 37 elever; läsåret 2011-2012, 
42 elever, 59 elever läsåret 2012-2013, 60 elever läsåret 2013-2014, 52 elever 
läsåret 2014-2015, 47 elever läsåret 2015-2016 samt 37 elever 2016-2017. 
 
Ekonomiplan 2018-2019: 
PA-system samt system för ljusuppsättning för Närpes gymnasiums musiklinje, 
Närpes högstadieskola, Mosebacke skola.  
 
C4004 Yrkesutbildning 
 
Enligt lagstiftning finns i budgetförslaget medel för personalkostnader för kura-
tor 30%, 15.120 € samt  för köp av kurativa tjänster inom yrkesutbildningen, 
2.450 €. För intäkter har beräknats 3.000 €. 
 
Budgeteras 3000 € för Suupohjan koulutuskuntayhtymä som tillställer Närpes 
stad en faktura på 5 %  av en anställd lärares lön. (Grundavtal § 22) 
 
C 4005 Förskoleundervisning 
 
Under läsåret 2015-2016 har förskoleundervisning getts vid Stenbackens för-
skola (21 elever), Mosebacke förskola (16 elever), Pjelax förskola (7 elever), 
Pörtom förskola (6 elever), Västra Närpes skola (15 elever), Yttermark förskola 
(13 elever) samt Övermark förskola (8 elever). 
 
Läsåret 2016-2017 är antalet förskolelever: 19 i Stenbackens förskola, 22 i Mo-
sebacke, 11 i Pjelax, 13 i Pörtom, 8 i Västra Närpes, 10 i Yttermark, 13 i Över-
mark.  
 
Enligt en lagförändring som trädde i kraft 1.8.2015 är förskolan numera obliga-
torisk. 
 
Elever i förskoleundervisning har rätt till skolskjutsförmån på samma grunder 
som enligt lagen om grundläggande utbildning samt klassificeringarna enligt 
Koululiitu. Socialnämnden i Närpes har av hävd tillämpat en kommunal gräns 
om 2 km för skjutsrätt, denna tillämpning övertogs även av bildningsnämnden. 
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C 4006 Morgon- och eftermiddagsverksamhet 
 
Från 1.8.2004 kan en kommun ordna morgon- och eftermiddagsverksamhet för 
eleverna i första och andra årskursen och för elever som är intagna eller över-
förda till särskilt stöd, enligt den nya lagstiftningen även elever i årskurser 3-9. 
Elever som deltar i verksamheten har rätt till ett mellanmål. Verksamheten är 
avgiftsbelagd. 
 
Morgon- och eftermiddagsvård ges vid Stenbackens förskola, (förskolelever 
samt skolelever), Mosebacke förskola (förskolelever), Pjelax förskola (förskole-
lever samt skolelever), Pörtom förskola (förskolelever samt skolelever), Västra 
Närpes skola (förskolelever samt skolelever), Yttermark förskola (förskolelever 
samt skolelever) samt Övermark förskola (förskolelever samt skolelever). 
 
Mosebacke skolas elever i åk 1-2 erbjuds liksom tidigare eftermiddagsvård i 
Björneftis. Andelar till eftermiddagsvård i Björneftis är  23.000 euro i budgetför-
slaget 2016. 
 
C 4007 Barnomsorg, barnomsorgschef Ann-Christin Häggblom 
 
Behovet av dagvårdsplatser är alltjämt störst inom centrumområdet och trots att 
Skogsdungen från 2017 står färdigt och då erbjuder närmare 90 platser är det 
inte möjligt att stänga det tillfälliga Finby daghem och flytta barnen till Skogs-
dungen som tidigare varit tänkt. Finby daghem kvarstår med tre avdelningar 
åtminstone fram till 31.7.2017 och efter det troligtvis med två avdelningar så 
länge behov finns. I övrigt är situationen vid de flesta daghem sådan att de inte 
heller har lediga platser. I detta budgetförslag har ytterligare utökningar inte 
kunnat beaktas. 
 
I detta budgetförslag har reserverats 30.000 euro för löner inom skiftesvård vid 
Skogsdungens daghem. Eftersom det tidigare inte funnits någon skiftesvård på 
daghem är det inledningsvis svårt att uppskatta kommande behov och exakta 
kostnader och därmed ännu svårt att veta om denna summa kommer att täcka 
kommande kostnader under hela 2017. Denna skiftesvård är till för de föräldrar 
vars arbetstider och familjesituation är sådan att de inte enbart klarar sig med 
den vanliga dagvården som i regel erbjuds vardagar ca kl.7-17. 
 
För att nå givna budgetramar 2016 var det tvunget med omfördelning av perso-
nalkostnader för poolbefattningen som vikarie vid daghemmen, de överflyttades 
till Finby daghem. Det har inte heller i årets budget varit möjligt att återinföra 
personalkostnaderna till poolbefattningen. 
 
Fortsättningsvis stängs dagvårdsenheter under åtminstone sommar- och julpe-
rioden för att effektivera personalens semestrar och därmed minska på vikarie-
kostnaderna. De större daghemmen, Skogsdungen-, Trollebo- och Yttermark 
daghem är de daghem som i regel håller öppet  alla verksamhetsdagar.  
 
Det är även utmanande att få personalens totala arbetstid på en enhet att täcka 
hela dagvårdsdagen eftersom barnen har längre dagar än de anställda, en viss 
tilläggspersonal skulle behövas. Kostnader för tilläggspersonal har inte kunnat 
beaktas i detta budgetförslag 
 
Hösten 2016 är läget följande i våra daghem och gruppfamiljedaghem; våren 
2016 ges inom parentes: Näsby daghem 35 barn (36); Nämpnäs daghem 66  
barn (72); Pörtom daghem 29 barn (36); Trollebo daghem 55 barn (62); Töjby 
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daghem 20 barn (19); Yttermark daghem 36 barn (41); Övermark daghem 33 
barn (34) Finby daghem 28 barn (23); Pjelax gruppfam.daghem 19 barn (24); 
Westside gruppfam.daghem 11 barn (13); Yttermark gruppfam.daghem 11 barn 
(11).  
Ännu under senhösten och vid årsskiftet kommer flertalet barngrupper att utö-
kas bl.a. med småsyskon. 
Bocentrum reservgruppfam.daghem har 7 barn (7) som är stadigvarande men 
antalet barn varierar ända upp till 12 barn beroende på behov av reservvård 
från familjedagvården. 

 
Verksamhetsbidrag till Päivis har getts för 14 barn tidigare år men i och med att 
Folkhälsan bygger nya lokaliteter för Päivis ändamål kommer deras barngrupp 
att utökas till 24 barn när lokalerna förväntas vara färdigställda senhösten 2017. 
Därmed kommer både verksamhetsbidraget och privatvårdsstödet att öka. I 
budgeten för 2017 har  en ökning på 20.000 € beaktats för ökat understöd (på 
årsbasis 60.000€) och 5.000€ för ökat privatvårdsstöd (på årsbasis 21.000€). 

 
Familjedagvårdare i eget hem är till antalet sammanlagt 4 (5) anställda och de 
sköter 17 barn (23).  
 
 
 
Investeringsbudget 2017: 

 
  Komplettering av inventarier till Skogsdungens daghem 50.000    
 

 
 

Ekonomichef Eivor Beckers beredningsförslag: 
 

Bildningsnämnden föreslår för stadsstyrelsen att godkänna bifogade förslag till 
sifferbudget 2017 bilagor I-O, efter behandlingen av bildningsdirektörens för-
slag till verksamhetsplan 2017-2019. Budgetförslaget 2017 externa kostnader 
utan avskrivningar är netto 12.514.700 €, dvs. exakt enligt budgetramen 2017. 

 
Bildningsdirektörens förslag: 
 

Bildningsnämnden besluter föreslå för stadsstyrelsen 
 
- att bildningsdirektörens förslag till verksamhetsplan 2017-2019 (Bilagor B-H)   
   godkännes 
 
- samt att analogt till denna godkännes bilagda förslag till driftsbudget 2017  
  (Bilagor I-O) 
 
-att till bildningsdirektören och ekonomichefen delegera eventuella korrigeringar 
som åläggs av ekonomidirektören eller andra organ vid den fortsatta budgetbe-
handlingen. 
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Beslut:  
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget med följande förändring: 
 
Ordförande Sam Lindén föreslog att 32.130 euro ska flyttas från C4020 skol-
skjutsar till C4035 skolor åk 1-6/4043 övriga skolor/köp av tjänster. Förslaget 
understöddes av ledamöterna Håkan Salo och Daniel Dahlbo. Bildningsnämn-
den omfattade enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 

 
 

 

§ 84, BILDN 2016-10-26 17:00 Sida 19



Motion om resurser för förebyggande åtgärder inom ungdomssektorn 
 
Bilaga A 

 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

Vid stadsfullmäktiges sammanträde inlämnade ledamot Linda Pellfolk en mot-
ion (Bilaga A) om resurser för förebyggande åtgärder inom ungdomssektorn för 
att förebygga användningen av alkohol och droger bland unga i Närpes. Stads-
styrelsen har begärt ett utlåtande av bildningsnämnden gällande motionen. 
 
Resultaten från THL’s Hälsa i skola undersökning visade tydligt att använd-
ningen av alkohol och droger ökat i Närpes jämfört med tidigare år. Detta hade 
även undervisande personal samt elevvårdspersonalen på känn varför resulta-
tet i sig inte var förvånande men oroväckande. 
 
Nu sker inte konsumtionen av alkohol och droger på skoltid utan på fritiden var-
för detta primärt inte är skolans sak att ta huvudansvar för. Men efterverkning-
arna och elevens hälsa påverkas förstås av det liv eleven lever vilket även syns 
i skolmiljön. I skolornas läroplan och i olika ämnen ingår det naturligtvis att dis-
kutera hälsa, välmående och ett gott liv så till den delen sköter skolan om det 
förebyggande arbetet bland eleverna.  
 
Närpes stads yrkesövergripande elevvård sammankallade till pressinformation 
om resultaten i THL’s undersökning i akt och mening att få till stånd en dialog 
med alla berörda parter; elever, föräldrar, organisationer, polisväsendet etc. 
Kommunens olika nämnder och elevvårdsgrupper är viktiga samarbetspartners 
i denna fråga. 
 
Från bildningsnämndens sida har man våren 2016 satsat på det förebyggande 
arbetet genom att köpa in tjänster av Anette Rönnlund-Nygård som tillsammans 
med elevvårdspersonalen föreläste och skapade dialog kring dessa frågor för 
föräldrar till elever i åk 6-9. Detta gjordes som en akut insats och framöver be-
höver man analysera och se vilket sätt som ger effekt på denna problematik 
samt titta på vilket som är skolans ansvar och vem annan som eventuellt i 
kommunen kunde ta detta ansvar. 
 
Gymnasiets lärare och de lärare från åk 7-9 som önskade har fått delta i skol-
ning kring hur man känner igen tecken på att någon använder droger samt vad 
en lärare får och måste göra vid misstanke om rusmedelsanvändning under 
skoltid. 
 
Eftersom Närpes stad är en av upprätthållarna av samkommunen K5 vilken har 
två missbrukarkoordinatorer anställda kunde man kanske diskutera vilken roll 
de skall ha i det förebyggande arbetet i skolorna inom K5’s område. Alternativt 
konstatera att Fritidsnämnden inom kommunen har huvudansvaret för det drog-
förebyggande arbetet och att resurserna skall kanaliseras via dem. Det viktiga 
här är att det uppgörs en strategi med en tydlig ansvarsperson så att arbetet 
blir systematiskt och genomtänkt. 
 
Om det är så att skolsektorn även i fortsättningen skall vidta förebyggande åt-
gärder som involverar föräldrarna så bör ekonomiska medel tillställas nämnden 
för detta.  
 
 
Sålunda kan man konstatera följande: 

§ 85, BILDN 2016-10-26 17:00 Sida 20



- Det drogförebyggande arbetet i kommunen är mycket viktigt 
- I första hand borde det skötas via det organ i kommunen som har ansvar  

 för denna fråga 
- Om bildningsnämnden skall fortsätta ha en aktiv roll i det  

 drogförebyggande arbetet som involverar föräldrarna behövs resurser för 
 detta motsvarande 3000 euro (på basen av de köptjänster som  
 bildningsnämnden använde våren 2016) 
 

 
Bildningsdirektörens förslag: 

Bildningsnämnden avger ovanstående svar på motionen och tillställer stadssty-
relsen svaret. 
 
 

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

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
 
1. KI från Direktionen vid Stenbackens skola 19.9.2016 
2. KI från Direktionen vid Pjelax skola 21.9.2016 
3. KI från Direktionen vid Närpes högstadieskolas möte 29.9.2016 
4. KI från Direktionen vid yttermark skola 3.10.2016 
5. KI från Direktionen vid Mosebacke skola 4.10.2016 
6. KI från Direktionen vid Närpes gymnasium 5.10.2016 
7. KI från Direktionen vid Västra Närpes skola 6.10.2016 
8. KI från Direktionen vid Övermark skola 10.10.2016 
9. KI från Direktionen vid Pörtom skola 13.10.2016 

 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar punkterna 1-9 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: §73, §74, §79, §80, §81, §82, §84, §85, §86 
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 89 § 1 mom. Kommunallagen avsett rättelseyr-
kande får besvär inte anföras över följande beslut: §75, §77, §78, §83 
 
 
 
 
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 
§§  76    30 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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