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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 Håkan Salo samt fastställdes att 
protokollet skall justeras i bildningskansliet torsdagen den 1.6.2017 och hålles 
till allmänt påseende torsdagen den 8.6.2017. 
 
----- 
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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 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.  
 
Vid sitt sammanträde den 20.4.2017 beslöt bildningsnämnden att återremittera 
ärendet. Under återremitteringen skulle samtliga behöriga sökande kallas på in-
tervju. 
 
Följande sökande har intervjuats av bildningsnämndens ordförande, rektorn för 
Mosebacke skola, rektorn för Stenbackens skola och nämndens ekonomichef: 
Jenny Nybacka, Sandra Sved och Sara Hertsbacka.  
 
Evelina Koskinen kom inte till intervjutillfället den 11.5.2017. Ett nytt intervjutill-
fälle har beretts henne till den 29.5.2017 i vilket hon deltog. 
 
Följande sökande kallas till bildningsnämnden på intervju: Sara Hertsbacka, 
Sandra Sved och Jenny Nybacka. 
 
 

Ekonomichefens förslag: 
Bildningsnämnden besluter välja Jenny Nybacka till förskollärare. 
 
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. 

 
 
Åsa Snickars anmälde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av Plan för småbarnspedagogik 
 
Bilaga A-B 
 

Barnomsorgschef Ann-Christin Häggblom: 
 
Utbildningsstyrelsen publicerade hösten 2016 Grunderna för planen för små-
barnspedagogik. Utgående från grunderna har en kommunal plan samman-
ställts. Den är gemensam för alla kommunala daghem, - gruppfamiljedaghem 
och – familjedagvårdare i eget hem i Närpes samt den privata daghemsverk-
samheten Päivis.  
 
Den lokala planen har utarbetats av en styrgrupp där representanter från olika 
daghem och familjedagvård, specialbarnträdgårdslärare, barnomsorgschef, 
bildningsdirektör och pedagogisk koordinator har ingått.   
 
Kollegiala möten har hållits på enheterna cirka en gång per månad för att gå 
igenom en specifik del av planen, svara på frågor i anslutning till planen samt 
ge förslag på lokala tillägg. Svaren har samlats in, behandlats av styrgruppen 
och skrivits in i planen.  
 
Delar av personalen har även deltagit i extern fortbildning inom olika områden 
av planen för småbarnspedagogik i form av pedagogiska caféer samt föreläs-
ningstillfällen.  
 
Barn i dagvård har medverkat i uppgörandet av planen genom diskussion kring 
värdegrundsfrågor. Vårdnadshavarna har deltagit genom medverkande i vär-
degrunds -och verksamhetsdiskussioner samt ifyllande av enkät.  
 
Länkadress till den kommunala planen för småbarnspedagogik, Bilaga A: 
https://eperusteet.opintopolku.fi/#/sv/ops/8935802/varhaiskasvatus/tiedot  
(välj svenska uppe i högra hörnet) 
 
Planens indelas i följande moduler: 
Lokal plan för småbarnspedagogik 
Småbarnspedagogikens uppdrag och allmänna mål 
Verksamhetskulturen inom småbarnspedagogiken 
Planering och genomförande av den pedagogiska verksamheten inom små-
barnspedagogiken 
Stöd för barnets utveckling och lärande 
Utvärdering och utveckling av verksamheten inom småbarnspedagogiken 
 
Småbarnspedagogiken skall genomföras i samspel mellan personal, barn och 
omgivning där fostran, undervisning och vård skall bilda en enhetlig helhet. Den 
pedagogiska verksamheten skall vara helhetsskapande och i den ingår fem 
lärområden. Lärområdena ska genomföras utgående från barnens intressen.  
 
Som bilaga B finns Barnets plan som skall följa barnet under tiden i dagvård. 
Alla delar i barnets plan kommer inte att användas för varje barn men allt 
material som kan behövas finns samlat i ett dokument. 
 
Läroplanen publiceras i elektronisk form och den tas i bruk 1.8.2017. 
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Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter godkänna Plan för småbarnspedagogik samt beslu-
ter att den lokala planen tas i bruk från den 1.8.2017. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
 
 
--------------- 
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Fastställande av val av klasslärare 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Christina Söderback valdes av bildningsnämnden den 20.4.2017 §28  till en 
tjänst som klasslärare med initialplacering vid Yttermark skola från den 
1.8.2017. 
 
Inga besvär har inlämnats över valet. 
 
Christina Söderback har skriftligen tagit emot tjänsten. 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter fastställa valet av Christina Söderback till klasslä-
rare. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Budgetjämförelse för bildningsnämnden per 30.4.2017 
 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
Enligt förvaltningsstadgan § 82 4 mom bör nämnderna årligen delge stadssty-
relsen rapporter över verksamhetens och budgetens utfall per 30.4 och 31.8. 
 
Driftsbudget 2017 
 
Budgetuppföljning görs månatligen då ekonomichefen tillställer skolornas rekto-
rer budgetrapporter för deras respektive ansvarsområden. Barnomsorgschefen 
sköter rapporteringen till daghemmen.  
 
Budgetåret 2017 uppgår bildningsnämndens externa och interna kostnader till  
17.256.104 €. Den största delen av tjänsterna inom bildningsnämndens sektor  
produceras av inom ramen för den egna verksamheten. Till privata aktörer ges 
verksamhetsbidrag: Päivis (14 barn) och Björneftis (ca 30 skolbarn åk 1 och 2 
ännu vårterminen 2017). Dessutom produceras tjänster av utomstående för 
elever i specialskolor samt elever i finska skolor. Den egna verksamheten pro-
ducerar inom barndagvård: 418 barn, förskolor 102 barn, morgon- och efter-
middagsvård 8.979 vårddagar för förskolbarn och 12.167 vårddagar för skol-
barn, grundläggande utbildning årskurser 1-6: 511 elever, Närpes högstadie-
skola 266 elever och Närpes gymnasium 140 elever. Innevarande läsår har 
bildningsnämnden en språkklass i Mosebacke med 13 elever. Antalet anställda 
inom hela bildningssektorn, både fastanställda och visstidsanställda, uppgår till 
282.  
 
Som riktgivande jämförelsegrund kan procentenheten 33,33% användas, om 
man beräknar att intäkter och kostnader skulle förverkligas jämnt månadsvis.  
 
Lönerna är bokförda per 30.4.2017. 
 
För hela bildningssektorn uppgår de externa bruttokostnaderna per 30.4.2017 
till 31,2%.  
 
I Bilaga A framgår hela bildningsnämndens budgetjämförelse och i bilagor A1-
A6 huvudansvarsområdena. 
 
C4001 Förvaltning och gemensamma uppgifter, Bilaga A1 
 
Bruttokostnaderna, externa per 30.4 är 27,8%. Intäkterna är något över budget 
pga. ökad ersättning av skolresestöd från FPA. Skolskjutsarna är endast beak-
tade för tre månader eftersom de bokförs och betalas retroaktivt. Elevtranspor-
ternas användningsprocent 26,5%. Av ansvarsområdet C4001 är elevtranspor-
ternas andel 71%. 
 
C4002 Grundläggande utbildning, Bilaga A2 
 
Externa bruttokostnader för den grundläggande utbildningen är 31,3%. Samma 
användningsprocent noteras för personalkostnaderna per 30.4. Vikariekostna-
derna fortsätter att vara höga såsom de senaste årens trend även visat.  
 
Flertalet nya statsfinansierade projekt inom den grundläggande utbildningen 
har erhållit medel under 2017, vilket syns under intäkterna. Därtill forsätter en 
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del projekt från tidigare år. Intäkterna kommer att kvittas mot kostnader vartef-
ter projekten framskrider. 
 
Detta läsår finns en språkklass i Mosebacke skola med 13 elever. Till höstter-
minen 2017 är totala antalet elever oklart, men vi räknar med motsvarande an-
tal till hösten som på våren.  
 
C4003 Gymnasieutbildning, Bilaga A3 
 
De externa bruttokostnaderna för gymnasieutbildningen är 32,7%. Använd-
ningsprocenten för personalkostnaderna är 31,7%.  
 
Även inom gymnasieutbildningen är den statsfinansierade projektverksamheten 
livlig där bl.a. Kunnig Vi7 fortsätter med del 3 (27.850€). Intäkterna kvittas mot 
kostnaderna i dessa projekt. 
 
Det preliminära elevantalet för nästa läsår är 146 elever jämfört med 140 elever 
detta läsår. Timresursen ökar med 11 vt från och med höstterminen 2017.  
 
C 4005 Förskoleundervisning, Bilaga A4 
 
De externa bruttokostnaderna för förskoleundervisningen är 32,3% och perso-
nalkostnaderna 32,6%. Förskolans elevtransporter bör följas upp. Dessa har 
redan nu per 30.4 förverkligats till 31,9% med tanke på att elevskjutsar för end-
ast tre månader är beaktade i budgetjämförelsen. 
 
C4006 Morgon- och eftermiddagsverksamhet, Bilaga A5 
 
Bruttokostnaderna, externa är 31,7% och personalkostnaderna 31,5%. Intäk-
terna ligger på 38,7%, vilket tyder på en flitig användning av morgon- och ef-
termiddagsverksamheten.  
 
C 4007 Barnomsorg, Bilaga A6 
 
Externa bruttokostnader för barnomsorgen är 31,4% och personalkostnader 
32,3%. Barnomsorgens intäkter visar endast 26,4%, men vårdavgifterna är 
bokförda enbart för tre månader. 
 
Investeringsbudget 2017 
 
Budget    Använts 30.4.2017 
 
Mosebacke skola och förskola, inv. 15.000€         0€ 
Övermark skola, inv.8.000€          0€ 
Ergonomi, inv.5.000€   1.237€ 
Finby och Skogsdungens dagh. Inv.50.000€  9.448€ 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar budgetjämförelserna och redogörelserna samt 
delger stadsstyrelsen budgetläget per 30.4.2017 i enlighet med förvaltnings-
stadgans 82 § 4 mom. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  

§ 40, BILDN 2017-05-31 18:00 Sida 10



 
--------------- 
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Annons/upphandling av vissa elevtransporter inför läsåret 2017-
2018/Närpes stad 

 
Bilaga A-C 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
I bilagor A-C finns information om annonsering av upphandling av elevtranspor-
ter inför läsåret 2017-2018. Upphandlingen har annonserats i Syd-Österbotten 
den 3 maj 2017. Anbudstexten har också publicerats på Närpes stads hemsida, 
www.narpes.fi, under fliken Aktuellt. I tillägg har upphandlingen varit införd i den 
elektroniska annonseringskanalen Hilma (hankintailmoitukset.fi) från och med 
2.5.2017 eftersom den överskrider gränsen på 60.000€.  
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar anbudsförfrågan/annonserna på elevtransporter 
inför läsåret 2017-2018 till kännedom. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Protokoll fört över öppnandet av anbud på elevtransporter inför läsåret 
2017-2018 - till kännedom 

 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
Anbud i slutna kuvert för elevtransporter inför läsåret skulle vara inlämnade 
senast onsdagen den 17 maj 2017 till bildningskansliet. Protokoll över öppnan-
det fördes torsdagen den 18 maj 2017 kl. 15.10-15.20 enligt Bilaga A.  
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden antecknar förfarandet till kännedom.  
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikanter inför läsåret 2017-
2018/elevtransporter i Pörtom upptagningsområde 

 
Bilaga A-G 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
 
Anbudsrundan inför läsåret 2017-2018 
 
De skjutsplaner som bildningsnämnden godkände (20.4.2017 § 33) samt an-
budsbegäran på elevskjutsarna (31.5.2017 § 42) ligger som grund för detta 
ärende.  
 
För Närpes stads bildningsavdelning är planeringen och upphandlingen av 
elevtransporterna ett stort helhetsprojekt för att få ett fungerande skjutssystem 
till stånd för Närpes stads skolelever. Under räkenskapsåret 2016 skjutsades i 
medeltal: 50 förskoleelever, 454 grundskoleelever och 62 gymnasieelever. To-
talt 566 elever med skjutsrätt tur och retur per skoldag.  
 
Kompletterande upphandling till den öppna kollektivtrafiken: 
 
A) Elevskjutsar, Brännskogen, se skjutsplan Pörtom förskola och skola 
 
B) Övriga elevskjutsar (gäller inte den trafik som sköts inom den öppna kollek-
tivtrafiken,dvs.”linjebussar”), se skjutsplan för Pörtom förskola och skola samt 
för ev. matartrafik till linjebuss riktning Mosebacke skolcentrum, se skjutsplan 
för Närpes högstadieskola samt Närpes gymnasium 
 
Uppgifter i anbud är under beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Uppgifter om skjutselever är konfidentiella.  
 
Pörtom upptagningsområde: 
 
Taxi Martin Mylläri samt Bettes Taxi Ab Oy har lämnat in anbud på rutt till och 
från Brännskogen. Anbud och anbudsjämförelse framgår av bilagor. 
 
Ab W&H Servicetrafik Oy samt Ingves & Svanbäck Ab Oy har gett anbud på 
elevtransporter för Pörtom förskola och skola samt matartrafik för vissa elever i 
Närpes hs och Närpes gy. Anbud och anbudsjämförelse framgår av bilagor.  
 

Bildningsdirektörens förslag: 
 
Bildningsnämnden  
-tecknar avtal med följande trafikanter för handhavande av elevtransporter läså-
ret 2017-2018 i Pörtom upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med givna 
anbud.  
 
Taxi Martin Mylläri  
Beställningstrafik 
Upptagningsområdet som avtalet gäller: Pörtom förskola och skola 
Eleverna bor på följande område: Brännskogsvägen 
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Ab W&H Servicetrafik Oy  
Beställningstrafik 
Upptagningsområde som avtalet gäller:  
Pörtom skola, Pörtom förskola, samt anslutningstrafik till linjebussar Närpes 
högstadieskola samt Närpes gymnasium. 
 
Eleverna bor på följande områden: 
Sanelidvägen, Högbackvägen, Sjettpottvägen, Stubbhagsvägen, Karkåsvägen, 
Laplomvägen, Mossasvägen, Ryttåsvägen, Mattlarsvägen, Sjättåget, Vasavä-
gen, Fräksmosståget, Piparsidtåget, Österlandsvägen, Valsåsvägen, Sundas-
vägen, Riksåttan. 
 
- bildningsnämnden påpekar att trafikanterna skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fak-
torer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordo-
nen samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås 
är obligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi 
och buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
- bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten. 
 
 

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

§ 43, BILDN 2017-05-31 18:00 Sida 15



Godkännande av skjutsavtal med trafikanter inför läsåret 2017-
2018/elevtransporter i Övermark upptagningsområde 

 
Bilaga A-E 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
 
Anbudsrundan inför läsåret 2017-2018 
 
De skjutsplaner som bildningsnämnden godkände (20.4.2017 § 33) samt an-
budsbegäran på elevskjutsarna (31.5.2017 § 42) ligger som grund för detta 
ärende.  
 
För Närpes stads bildningsavdelning är planeringen och upphandlingen av 
elevtransporterna ett stort helhetsprojekt för att få ett fungerande skjutssystem 
till stånd för Närpes stads skolelever. Under räkenskapsåret 2016 skjutsades i 
medeltal: 50 förskoleelever, 454 grundskoleelever och 62 gymnasieelever. To-
talt 566 elever med skjutsrätt tur och retur per skoldag.  
 
Kompletterande upphandling till den öppna kollektivtrafiken: 
 
A) Elevskjutsar, Frönäsrutterna, se skjutsplan Övermark förskola och skola 
samt matartrafik till Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium 
 
B) Övriga elevskjutsar (gäller inte den trafik som sköts inom den öppna kollek-
tivtrafiken dvs.”linjebussar”), se skjutsplan för Övermark förskola och skola 
samt för ev. matartrafik till linjebuss riktning Mosebacke skolcentrum, se skjuts-
plan för Närpes högstadieskola samt Närpes gymnasium 
 
Uppgifterna i anbud är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Uppgifter om skjutselever är konfidentiella.  
 
Övermark upptagningsområde: 
 
Frönäs: 
 
Ingves & Svanbäck Ab Oy samt Ab W&H Servicetrafik Oy har gett anbud på 
Frönäsrutterna. Anbud och anbudsjämförelse framgår av bilagor. 
 
Övrig beställningstrafik: 
 
Gällande övriga elevskjutsar i Övermark upptagningsområde har Taxi Stig 
Forsström lämnat anbud.  
 

Bildningsdirektörens förslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikanter för handhavande av skolskjutsar läsåret 
2017-2018 i Övermark upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med givna 
offerter gällande beställningstrafik. 
 
Ab W&H Servicetrafik Oy 
Beställningstrafik 
Upptagningsområde som avtalet gäller:  
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Övermark skola och förskola samt anslutningstrafik till linjetrafik/Närpes hög-
stadieskola och Närpes gymnasium. 
Frönäsrutterna: Frönäs-Övermark 7.50, returer Övermark-Frönäs 12.50, 14.50 
samt 15.35 
 
Taxi Stig Forsström  
Beställningstrafik 
Upptagningsområde som avtalet gäller: 
Övermark skola och förskola samt anslutningstrafik till linjetrafik/Närpes hög-
stadieskola och Närpes gymnasium. 
 
Eleverna bor på följande områden: 
Valsås, Riksåttan, Fållbäcken, Källmossvägen, Tunavägen, Rangsbyvägen, 
Vasavägen, Stenforsen, Sjolvallsvägen, Nymossvägen, Övermarkvägen, Gab-
belstået, på em med tillägg av Räfsbäcken, Källmossen och Pörtmossen.  
 
-Taxi Stig Forsström ska lämna in en förteckning över elever som färdas i for-
donen till bildningskansliet före ingående av avtal eftersom sådan saknades 
som bilaga till anbudet  
 
- bildningsnämnden påpekar att trafikanterna skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fak-
torer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordo-
nen samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås 
är obligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi 
och buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
- bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten. 
 
 

Beslut:  
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikant inför läsåret 2017-
2018/elevtransporter i Yttermark upptagningsområde 

 
Bilaga A-D 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
 
Anbudsrundan inför läsåret 2017-2018 
 
De skjutsplaner som bildningsnämnden godkände (20.4.2017 § 33) samt an-
budsbegäran på elevskjutsarna (31.5.2017 § 42) ligger som grund för detta 
ärende.  
 
För Närpes stads bildningsavdelning är planeringen och upphandlingen av 
elevtransporterna ett stort helhetsprojekt för att få ett fungerande skjutssystem 
till stånd för Närpes stads skolelever. Under räkenskapsåret 2016 skjutsades i 
medeltal: 50 förskoleelever, 454 grundskoleelever och 62 gymnasieelever. To-
talt 566 elever med skjutsrätt tur och retur per skoldag.  
 
Kompletterande upphandling till den öppna kollektivtrafiken: 
 
Elevskjutsar (gäller inte den trafik som sköts inom den öppna kollektivtrafiken  
dvs.”linjebussar”), se skjutsplan för Yttermark förskola och skola samt för ev. 
matartrafik till linjebuss riktning Mosebacke skolcentrum, se skjutsplan för När-
pes högstadieskola samt Närpes gymnasium. 
 
Uppgifterna i anbud är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Uppgifterna om skjutselever är konfidentiella.  
 
Yttermark: 
 
Ingves Svanbäck Oy Ab och Ab W&H Servicetrafik Oy har gett anbud. Anbud 
och anbudsjämförelse framgår av bilagor.  
 

Bildningsdirektörens förslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av skolskjutsar läsåret 
2017-2018 i Yttermark upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med given 
offert gällande beställningstrafik.  
 
Ab W&H Servicetrafik Oy 
Beställningstrafik i Yttermark upptagningsområde 
 
Upptagningsområde som avtalet gäller: 
Yttermark skola och Yttermark förskola, tidigare språkklasselever som bor i 
Närpes centrum samt anslutningstrafik till linjetrafik/Närpes högstadieskola 
samt Närpes gymnasium. 
 
Eleverna bor på följande områden: 
Yttermark samt centrumområdet för tidigare språkklasselever  
 
-bildningsnämnden påpekar att trafikanterna skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fak-
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torer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordo-
nen samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås 
är obligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi 
och buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
- bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikant inför läsåret 2017-
2018/elevtransporter i Mosebacke upptagningsområde 

 
Bilaga A-D 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
 
Anbudsrundan inför läsåret 2017-2018 
 
De skjutsplaner som bildningsnämnden godkände (20.4.2017 § 33) samt an-
budsbegäran på elevskjutsarna (31.5.2017 § 42) ligger som grund för detta 
ärende.  
 
För Närpes stads bildningsavdelning är planeringen och upphandlingen av 
elevtransporterna ett stort helhetsprojekt för att få ett fungerande skjutssystem 
till stånd för Närpes stads skolelever. Under räkenskapsåret 2016 skjutsades i 
medeltal: 50 förskoleelever, 454 grundskoleelever och 62 gymnasieelever. To-
talt 566 elever med skjutsrätt tur och retur per skoldag.  
 
Kompletterande upphandling till den öppna kollektivtrafiken: 
 
Elevskjutsar (gäller inte den trafik som sköts inom den  öppna kollektivtrafiken 
dvs.”linjebussar”), se skjutsplan för Mosebacke förskola och skola samt för 
Närpes högstadieskola samt Närpes gymnasium, se skjutsplaner för dessa en-
heter. 
 
Uppgifterna i anbud är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Uppgifter om skjutseleverna är konfidentiella.  
 
Mosebacke upptagningsområde: 
 
Ab W&H Servicetrafik Oy samt Ingves & Svanbäck Ab Oy har lämnat in anbud. 
Anbud och anbudsjämförelse framgår av bilagor.  
 

Bildningsdirektörens förslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av elevtransporter läsåret 
2017-2018 i Mosebacke upptagningsområde till ett dagspris i enlighet med gi-
ven offert gällande beställningstrafik.  
 
Ab W&H Servicetrafik Oy 
Beställningstrafik  
Skoldistrikt som avtalet gäller:  
Mosebacke skola, Mosebacke förskola, Närpes högstadieskola samt Närpes 
gymnasium.  
 
Eleverna bor på följande områden:  
Österskogsvägen, Svartbäck Östra, Svartbäcksvägen, Östra linjen, Molnmoss-
vägen, Vettmossvägen, Kvarnvägen, Bågvägen, Skräddargränden, Öster-
marksvägen, Vestersvägen, Torpgränd, Frihetsstigen, Östanåkersvägen 
 
-bildningsnämnden påpekar att trafikanterna skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fak-
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torer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordo-
nen samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås 
är obligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi 
och buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
- bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikant inför läsåret 2017-
2018/elevtransport -matartrafik till linjebussarna i Töjby upptag-
ningsområde 

 
Bilaga A-B 
 

Ekonomichef Annika Wirén beredning: 
 
Anbudsrundan inför läsåret 2017-2018 
 
De skjutsplaner som bildningsnämnden godkände (20.4.2017 § 33) samt an-
budsbegäran på elevskjutsarna (31.5.2017 § 42) ligger som grund för detta 
ärende.  
 
För Närpes stads bildningsavdelning är planeringen och upphandlingen av 
elevtransporterna ett stort helhetsprojekt för att få ett fungerande skjutssystem 
till stånd för Närpes stads skolelever. Under räkenskapsåret 2016 skjutsades i 
medeltal: 50 förskoleelever, 454 grundskoleelever och 62 gymnasieelever. To-
talt 566 elever med skjutsrätt tur och retur per skoldag.  
 
I detta fall gäller det matartrafiken till linjebuss i Töjby upptagningsområde.  
 
Uppgifter i anbud är i beredningsskedet inte offentliga handlingar. 
Uppgifter om skjutselever är konfidentiella.  
 
Taxi Kent Björkblom har lämnat in anbud på matartrafiken. 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med Taxi Kent Björkblom enligt anbud i Töjby upptagningsom-
råde inför läsåret 2017-2018 för att handha matartrafiken på området Blaxnäs-
Norrbackvägen till och från linjebuss som trafikerar i upptagningsområdet.  
 
-bildningsnämnden påpekar att trafikanterna skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fak-
torer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordo-
nen samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås 
är obligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi 
och buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
- bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten. 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
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Godkännande av skjutsavtal med trafikant inför läsåret 2017-
2018/kompletterande beställningstrafik i tre upptagningsområ-
den/Stenbackens skola, Västra Närpes skola och Pjelax skola 

 
Bilaga A-D 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
 
Anbudsrundan inför läsåret 2017-2018 
 
De skjutsplaner som bildningsnämnden godkände (20.4.2017 § 33) samt an-
budsbegäran på elevskjutsarna (31.5.2017 § 42) ligger som grund för detta 
ärende.  
 
För Närpes stads bildningsavdelning är planeringen och upphandlingen av 
elevtransporterna ett stort helhetsprojekt för att få ett fungerande skjutssystem 
till stånd för Närpes stads skolelever. Under räkenskapsåret 2016 skjutsades i 
medeltal: 50 förskoleelever, 454 grundskoleelever och 62 gymnasieelever. To-
talt 566 elever med skjutsrätt tur och retur per skoldag.  
 
I detta fall gäller det kompletterande trafik till den öppna kollektivtrafiken. 
 
Uppgifterna i anbud är i beredningsskedet inte offentliga handlingar.  
Uppgifter om skjutseleverna är konfidentiella.  
 
Upptagningsområden för Stenbackens skola, Västra Närpes skola och 
Pjelax skola: 
 
Behov finns för beställningstrafik som kompletterar befintlig linjetrafik med buss 
i dessa upptagningsområden. 
 
Ingves & Svanbäck Ab Oy har gett anbud på de kompletterande beställningstu-
rerna.  
 
Stenbackens skola: 12.50 och 14.50 Knåpnäs, 12.50 och 14.50 övrigas hem-
färd. 
 
Västra Närpes skola: 08.10 Nixmossa-VNS, 12.20 VNS-Nämpnäs,12.20 VNS-
Töjby-Helenelund-Träskböle, 14.20 VNS-Nixmossa, 14.20 VNS-Nämpnäs, 
14.20 VNS-Töjby-Helenelund-Träskböle 
 
12.55 Mosebacke skola-Bäckliden, Pjelax skola: 13.10 Böle, 13.10 Skrattnäs, 
15.30 Böle 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av elevtransporter läsåret 
2017-2018 i upptagningsområden för Stenbackens skola, Västra Närpes skola 
och Pjelax skola gällande den kompletterande beställningstrafiken.  
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Ingves & Svanbäck Ab Oy 
Beställningstrafik 
Upptagningsområden som avtalet gäller: upptagningsområden för Stenbackens 
skola, Västra Närpes skola och Pjelax skola.  
 
Stenbackens skola: 12.50 och 14.50 Knåpnäs, 12.50 och 14.50 övrigas hem-
färd. 
 
Västra Närpes skola: 08.10 Nixmossa-VNS, 12.20 VNS-Nämpnäs, 12.20 VNS-
Töjby-Helenelund-Träskböle, 14.20 VNS-Nixmossa, 14.20 VNS-Nämpnäs, 
14.20 VNS-Töjby-Helenelund-Träskböle 
 
12.55 Mosebacke skola-Bäckliden, Pjelax skola: 13.10 Böle, 13.10 Skrattnäs, 
15.30 Böle 
 
Eleverna bor på ovannämnda skolors upptagningsområden.  
 
-Ingves & Svanbäck Oy Ab ska före tecknande av avtal lämna in nya elevlistor 
för Stenbackens skola, Västra Närpes skola samt Pjelax skola där de elever 
finns med som har skjutsrätt. Elever med morgon och/eller eftermiddagsvård 
har inte skjutsrätt. I tillägg bör dagpriset justeras med beaktande av förändring-
en i elevförteckningarna. 
 
-Ingves & Svanbäck Oy Ab ska före tecknande av avtal lämna in kopia på kol-
lektivtrafik/taxitillstånd eftersom detta saknades som bilaga till anbudet.  
 
-bildningsnämnden påpekar att trafikanterna skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fak-
torer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordo-
nen samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås 
är obligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi 
och buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
- bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
- bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid 
behov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov upp-
står inför skolstarten. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Icke upphandlingsbar kollektivtrafik inför läsåret 2017-2018/elevskjutsar i 
öppen  kollektivtrafik "linjebussar" 

 
Bilaga A 
 

Ekonomichef Annika Wiréns beredning: 
 
De skjutsplaner som bildningsnämnden godkände (20.4.2017 § 33) samt an-
budsbegäran på elevskjutsarna (31.5.2017 § 42) ligger som grund för detta 
ärende.  
 
För Närpes stads bildningsavdelning är planeringen och upphandlingen av 
elevtransporterna ett stort helhetsprojekt för att få ett fungerande skjutssystem 
till stånd för Närpes stads skolelever. Under räkenskapsåret 2016 skjutsades i 
medeltal: 50 förskoleelever, 454 grundskoleelever och 62 gymnasieelever. To-
talt 566 elever med skjutsrätt tur och retur per skoldag.  
 
Ett utdrag ur anbudsförfrågan inför upphandlingen 2017-2018: ”Den upphand-
lingsbara trafik som avses här är elevtransporter som fungerar enbart som  
komplement till den öppna kollektivtrafiken. Det är dels fråga om ”matartra-
fik” till den öppna kollektivtrafiken med huvudriktning Mosebacke skolcentrum 
(Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium). Morgon- och eftermiddagstu-
rer i åk 1-6 i de olika byarna är även anpassade till den öppna kollektivtrafikens 
tidsschema, men det finns behov av vissa kompletterande rutter i några skolor 
åk 1-6. Närpes stad är vidsträckt och här utgör den öppna kollektivtrafiken mer-
parten av all skoltrafik. Denna upphandling gäller inte den öppna kollektiv-
trafiken (”linjebussar”) som redan är upphandlad av NTM-centralen.” 
 
Den öppna kollektivtrafiken (linjetrafiken), som utgör merparten av skol-
skjutsarna i skjutssystemet, är undantagen upphandlingen. Bussbolaget 
som har tillstånd att bedriva kollektivtrafiken har i uppgift att räkna ut ett dags-
pris per enhet som linjetrafiken kostar baserat på de skjutsplaner för läsåret 
2017-2018 som bildningsnämnden godkänt (20.4.2017 § 33). Detta för att vi 
ska kunna fördela kostnaderna i bokföringen per enhet. Dagspriset kan i detta 
fall variera, eftersom den verkliga användningen faktureras.  
 
Uppgifterna om dagspris för linjetrafik är i beredningsskedet inte offent-
liga handlingar. 
Uppgifter om skjutselever är konfidentiella.  
 

Bildningsdirektörens förslag: 
 
Bildningsnämnden 
 
-tecknar avtal med följande trafikant för handhavande av skolskjutsar i linjetrafik 
för läsåret 2017-2018 till ett dagspris i enlighet med given uträkning gällande 
icke upphandlingsbar kollektivtrafik. Elevskjutsar i linjetrafik faktureras enligt 
verklig användning: 
 
Ingves & Svanbäck Oy Ab 
Icke upphandlingsbar linjetrafik  
Skoldistrikt som avtalet gäller: 
Närpes högstadieskola, Närpes gymnasium, Mosebacke, Pjelax, Pörtom, Sten-
backen, Västra Närpes, Yttermark och Övermark skolor.  
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Eleverna bor bl.a. på följande områden: 
Pörtom, Elgmossa, Sidbäck, Östra byn, Sommarback, Pörtbäcken, Pörtmossa, 
Övermark, Granfors, Källmossa, Räfsbäck, Tuvas, Yttermark, Knösen, Pellfolk-
backen, Risåsen, Granlid, Svedjebäck, Orrgärdsåsen, Pottan, Törvesåsen, 
Molnmossvägen, Näverås, Norra Näsby, Pjelax, Bäckliden, Gottböle, Böle, 
Kaldnäs, Stobacka, Svalskulla, Svedan, Klobben, Skrattnäs, Kaskö, Benvik, 
Bäckby, Töjby, Helenelund, Träskböle, Rangsby, Långvik, Norrnäs, Nässkatan, 
Nämpnäs, Kalax, Tjärlax. 

 
 
-bildningsnämnden påpekar att trafikanterna skall svara för att lagar som 
rör/reglerar taxi- och busstrafik nogsamt efterföljs, några grundläggande fak-
torer betonas särskilt såsom att det inte får förekomma överbelastning i fordo-
nen samt att hastighetsbegränsningar skall efterföljas. Användning av alkolås 
är obligatoriskt vid elevtransporter som utförs som beställningstrafik med taxi 
och buss räknat från och med 1 augusti 2011. 
 
-bildningsnämnden konstaterar ytterligare att ifall rutt kan rationaliseras bort el-
ler ifall trafikant vid offertgivningen garderat sig med rutt som inte behöver kö-
ras nästa läsår skall avtalet till denna del inte vara i kraft, samt att dagspriset i 
sådant fall justeras neråt. Detta framkommer även av offertunderlaget. 
 
-bildningsnämnden ger fullmakt åt bildningsavdelningens tjänstemän att vid be-
hov komplettera upphandlingen av skolskjutsarna där ytterligare behov uppstår 
inför skolstarten. 
 
 

Beslut:  
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Motion om rättvisa avgifter och taxor inom Närpes stad och dess koncern-
bolag 

 
Bilaga A-D 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Stadsfullmäktigeledamöterna Peter Sjökvist och Roger Kronlund har den 
7.11.2016 inlämnat en motion om rättvisa avgifter och taxor inom Närpes stad  
och dess koncernbolag (Bilaga A). I motionen önskar man att att sektorerna re-
dovisar för de avgifter som man tar för den service som produceras samt 
bakomliggande fakta till avgifternas storlek. 
 
Inom bildningsnämnden tas avgifter ut för deltagande i småbarnspedagogiken, 
morgon- och eftermiddagsvården samt terminsavgift för skolskjuts för  
gymnasieelever. 
 
Nedan redogörs för lagstiftningen bakom dessa avgifter samt avgifternas stor-
lek som faktureras användarna. 

 
 
Klientavgifter inom småbarnspedagogik 
 
Inom småbarnspedagogiken tas klientavgifter ut för dagvård och morgon-och 
eftermiddagsvård för förskoleelever. Avgifterna tas ut i enlighet med Lag om 
klientavgifter inom småbarnspedagogiken 1503/2016 (Bilaga B).  
 
Avgifterna räknas ut enligt familjernas inkomster, storlek på familjen och avta-
lad omfattning av dagvård genom fastslagna inkomstgränser och avgiftsprocen-
ter, dock så att en högsta avgift för heltid får uppgå till högst 290€/månad för 
det första barnet. Avgiften för det andra barnet får vara högst 90% och för föl-
jande barn högst 20% av avgiften för det första barnets avgift. En lägre avgift 
än 27€/barn tas inte ut. Kommunen kan bestämma den högsta avgiften om fa-
miljen inte lämnar in inkomstuppgifter. 
 
Den avgift som tas ut för småbarnspedagogik får vara högst lika stor som kost-
naderna för serviceproduktionen. Enligt bokslutet för 2016 är nettokostna-
den/vårddag inom dagvården 69,61€/dag eller omräknat per månad 
(21vårddagar/månad) 1461,81€/månad.   
Vårdnadshavarna betalade i medeltal 209,37€/månad i avgift under 2016. 
 
Avgifter för deltagande i morgon- och eftermiddagsvård för skolelever 
 
Morgon- och eftermiddagsvården är inte en lagstadgad verksamhet. Om kom-
munen väljer att ordna denna verksamhetsform skall den ges på ett jämlikt sätt 
åt en på förhand bestämd målgrupp. För morgon- och eftermiddagsverksamhet 
kan det bestämmas en månadsavgift som är stadfäst i lagen om grundläg-
gande utbildning (Bilaga C). Kommunen beslutar om storleken på månadsavgif-
terna för morgon- och eftermiddagsverksamheten. Avgiften för 570 timmar får 
vara högst 120 euro och för 760 timmar högst 160 euro. 
Avgiften får tas ut för varje sådan månad då barnet deltar i morgon- eller efter-
middagsverksamhet. Andra avgifter kan inte tas ut för deltagande i verksam-
heten. 
Närpes stads avgifter för morgon- och eftermiddagsvård justerades i enlighet 
med gällande lagstiftning den 11.5.2016 § 31 (Bilaga D). 
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Kostnaderna som kommunen har för anordnandet av morgon- och eftermid-
dagsvården täcks varken av avgifterna eller den statsandel som tillkommer sär-
skilt för denna verksamhet. Bokslutet 2016 visar att kommunen själv finansierar 
denna verksamhetsform med ca 150.000 euro. Nämnas kan att statsandel för 
anordnande av morgon- och eftermiddagsvård fås inte skilt för eleverna i för-
skolan utan endast för eleverna i åk 1-2 samt elever på särskilt stöd som deltar 
i denna verksamhetsform. 
 
 
Terminsavgift för gymnasieelevernas skolskjutsar 
 
För elever i gymnasiet kan FPA bevilja stöd för skolresor om skolvägens längd 
är 10 km i den ena riktningen eller om kostnaden för elevens skolresor översti-
ger 54 euro/månad. 
 
I Närpes stad finns ett kommunalt beslut av stadsstyrelsen den 12.6.1997 om 
att sänka skjutsgränsen för gymnasieelever från 10 km till 5 km med moti-
veringen att man ville skapa större rättvisa. Stadsstyrelsen beslöt även att en 
självriskandel skall tas av alla gymnasieelever som använder sig av kommunal 
skolskjuts för att täcka det merkostander som en sänkning av gränsen till 5 km 
medförde. Idag är den självriskandelen 100 euro per termin.  
 
Av gymnasiets elever använde läsåret 2016-2017 44,7% av eleverna den 
kommunala skolskjutsen. Med tanke på hur geografiskt utbredd kommun När-
pes är och med en inte så välutvecklad kollektivtrafik underlättar det för de stu-
derande att staden upphandlar skolskjutsen. 
 
Närpes stad söker ersättning från FPA för anordnandet av dessa skolskjutsar. 
2016 erhöll staden 47.000 euro i ersättning av FPA. Elevernas terminsavgifter 
uppgick till 11.000 euro. Kostnaderna för skolskjutsen var 116.000 euro. Såle-
des används även kommunala medel för att finansiera gymnasieelevernas 
skolskjuts. 
 
 
Konklusion  
Bildningsnämndens verksamhet är till största delen lagstadgad. Och det inne-
bär även att avgifterna som uppbärs både vad gäller småbarnspedagogiken 
och morgon- och eftermiddagsvården har ramar vilka en kommun inte kan gå 
över. Som utredningen ovan visat räcker varken stasandelar eller avgifter till för 
att täcka dessa två serviceformer utan kommunala medel används också. 
Framförallt inom småbarnspedagogiken. Således kan man inte heller säga att 
Närpes stad uppbär oskäliga avgifter för dessa båda moment. 
 
Vad anbelangar gymnasieskolskjutsarna är även de till vissa delar stadgade i 
lag men då främst vilka som kan erhålla resebidrag från FPA och vilka kriterier 
som skall vara uppfyllda. Därtill har vi det kommunala beslutet om 5 km’s 
skjutsgräns samt att Närpes stad ordnar dessa skolskjutsar men i gengäld upp-
bär en terminsavgift. 
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Bildningsdirektörens beslutsförslag: 
Bildningsnämnden avger ovanstående utlåtande till motionen och för ärendet 
vidare till stadsstyrelsen för behandling. 
 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Motion om utredning av skolskjutsar för barn med två hem 
 
Bilaga A-C 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Fullmäktigeledamot Tanja Eklund med flera undertecknare har vid stadsfull-
mäktiges sammanträde den 30.1.2017 inlämnat en motion om utredning av 
skolskjutsar för barn med två hem (Bilaga A). 
 
Hänvisning till lag 
 
Lag om grundläggande utbildning (Bilaga B) stadgar att rätt till skolskjuts har 
följande elever: 
- En elev i grundläggande utbildning eller påbyggnadsundervisning som 

har längre än fem kilometer till skolan har rätt till fri transport.  
- En elev i förskoleundervisning som har längre än fem kilometer från 

hemmet till förskoleundervisningen eller från sådan dagvård som avses i la-
gen om barndagvård till förskoleundervisningen har rätt till fri transport 
hemifrån direkt till förskoleundervisningen.  

- En elev i grundläggande utbildning, påbyggnadsundervisning eller för-
skoleundervisning 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. 

 
Utöver detta har Närpes stad ett kommunalt beslut om att elever i förskolan 
som har längre skolväg än 2 km och elever i åk 1-6 som har längre skolväg än 
3 km erhåller kommunalt finansierad skolskjuts. 
 
Skolvägens längd räknas från den adress som eleven är mantalsskriven på så-
vida man inte kan bevisa att eleven de facto helt och hållet bor på en annan 
adress. Lagens utgångspunkt är dock att man endast kan ha en fast adress 
som man är skriven på. Skolvägen är hemmet-skolan-hemmet och räknas alltid 
enligt den kortaste farbara vägen. 
 
Om eleven under läsåret eller en del därav bor hos en annan vårdnadshavare 
eller på en annan adress, ordnas transport endast från den bostad som framgår 
av befolkningsregistret. För transport eller ledsagande av elev från en annan 
adress än den som anges i befolkningsregistret svarar vårdnadshavarna 
(Bilaga C Beslut av högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2006:10). 
 
 
Ekonomiska och administrativa aspekter 
 
Utöver de lagmässiga aspekterna ovan och HFD’s beslut finns det även eko-
nomiska och administrativ aspekter på att låta elever få betald skolskjuts från 
två olika adresser. 
 
För en glesbygdskommuns del är det ett stort pussel att båda planera och upp-
handla skolskjutar årligen. Eftersom det inte finns tillräckligt med kollektiv trafik 
att tillgå upphandlas även beställningstrafik och matartrafik till linjebussarna. 
Skolornas lektionstider skall anpassas efter skolskjutsarna och alla skolstadier 
skall beaktas. Förutom kilometergränser skall trafikfarliga vägar beaktas som 
årligen måste gås igenom för att eleverna skall få en jämlik behandling vad gäl-
ler tillgången på skolskjuts. Även ur en juridisk synvinkel är det oerhört viktigt 
att dessa saker är utredda och verkställda. Om varje elevupptagningsområdes 

§ 53, BILDN 2017-05-31 18:00 Sida 31



skjutsplaner dessutom skall börja beakta att elever kan finnas på olika skjuts-
planer försvåras både upphandling, verkställande av upphandling och uppfölj-
ningen av densamma. Ur trafikanternas synvinkel försvåras anbudsgivningen 
om det finns många olika parametrar som skall beaktas (boendearrangemang, 
morris/eftis, rutter som ej följer elevupptagningsområdets gränser etc).  Frågan 
är om bildningsnämnden kommer att hitta trafikanter som kan ge anbud på 
transporterna om det blir många specialarrangemang över hela kommunen. 
 
Tittar man på ärendet ur ett juridiskt jämlikhetsperspektiv stöter man också på 
problem. Elever som går i sekundärskola erhåller inte gratis skolskjuts i enlighet 
med lag om grundläggande utbildning. Enligt lagen om grundläggande utbild-
ning skall man anvisas en närskola på basen av elevupptagningsområden eller 
andra kriterier som kommunen fastställt. I Närpes stad har vi elevupptagnings-
områden definierade. En elev som bor på ett annat elevupptagningsområde än 
sin närskola går i så kallad sekundärskola. Skulle elever som bor på två adres-
ser och där adresserna hör till olika elevupptagningsområden erhålla gratis 
skolskjuts så innebär det att en del elever som går i sekundärskola får gratis 
skolskjuts medan en del elever som går i sekundärskola inte får det. Det är na-
turligtvis inte juridiskt hållbart. Att kommunen skulle erbjuda skolskjuts åt alla 
elever med sekundärskola är inte ekonomiskt försvarbart eftersom framförallt 
beställningstrafiken skulle öka i och med ett dylikt beslut. 
 
Att kunna upphandla skolskjutsar där elever med olika familjearrangemang och 
olika tider för när man bor hos respektive förälder skall ingå som en aspekt ter 
sig i det närmaste omöjligt. Förutom rent administrativa svårigheter blir det 
även ekonomiskt mycket oförutsägbart och kan i många fall bli ekonomiskt 
mycket kostsamt. Till exempel en elev som är mantalsskriven inom Pjelax sko-
las elevupptagningsområde och bor vecka –vecka med den andra föräldern i 
Rangsby leder troligtvis till att man måste upphandla en enskild taxi för att få 
eleven från Pjelax till Rangsby eftersom det inte går kollektivtrafik i den rikt-
ningen så att eleven är i skolan då skoldagen inleds i VNS kl 8.15.  
 
Konklusion 
 
På basen av den lagstiftning som råder samt HFD’s beslut i ärendet samt med 
hänvisning till ekonomiska och administrativa aspekter bör Närpes stad även i 
fortsättningen följa gällande lagstiftning och ge gratis skolskjuts åt elever end-
ast från den adress de är mantalsskrivna på. Detta även med tanke på sekun-
därskolelever så att man inte behandlar eleverna i kommunen ojämlikt. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden avger ovanstående utlåtande som svar på motionen och 
sänder den till stadsstyrelsen för vidare behandling. 
 
 

Beslut:  
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Begäran om omprövning av beslut 
 
Bilaga A-E 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Med anledning av bildningsnämndens beslut att inte längre dela in eleverna i 
klasser på basen av prestationer (16.3.2017 § 17, Bilaga A) har det inkommit 
en begäran om omprövning (Bilaga B).  
 
Omprövningsbegäran har undertecknats av Stefan Träskvik, Annica Riddar, 
Marcus Lapveteläinen, Eva-Lis Mård och Ing-Mari Rosendahl. 
 
En av de som undertecknat begäran om omprövning är inte kommunmedlem i 
Närpes och har såldes inte rätt att begära omprövning. Tre av undertecknarna 
är minderåriga och har ej heller rätt att underteckna begäran om omprövning. 
 
I begäran om omprövning framförs följande aspekter: 
 
1. Berörda parter har inte blivit hörda 
2. Att bildningsdirektören inte har befogenhet att bestämma vilka elever 

 som skall gå på vilken klass i åk 7-9 
3. Att beredningen framfört att extra resurser hittills använts för  

 idrottsklasserna 
 
 
Motiveringen till att bildningsnämnden beslöt att inte längre dela in eleverna i 
klasser på basen av prestationer baserar sig på lagstiftning. Motivering till detta 
beslut finns i lagen om grundläggande utbildning (bland annat §2), förordningen 
(bland annat §4) och i grunderna för läroplanen (bland annat i kap 1.1 och 2.2), 
Bilaga C. Det är tjänstemännens och nämndens skyldighet att följa gällande 
lagstiftning och för det behöver ingen enskild part höras. 
 
Dock var bildningsnämnden medveten om att skolans rektor gärna önskade 
kvarhålla idrottsklasserna eftersom det framkommit i den arbetsgrupp som be-
handlade ärendet vid två separata möten samt i samband med rektorsmötets 
behandling av timresursen inför läsåret 2017-2018. Detta meddelades även vid 
bildningsnämndens möte då föredragande föredrog ärendet. Sålunda kände 
bildningsnämnden till att rektor för skolan önskade hålla kvar samma klassin-
delning som tidigare.  
 
För att ytterligare höra berörda parter har bildningsnämnden inför omprövning-
en begärt direktionen vid Närpes högstadieskolas åsikt i frågan genom att be 
dem redogöra för hur gällande lagstiftning uppnås om man fortfarande skulle 
indela eleverna i klasser enligt prestationer i ett enda ämne (Bilaga D).  
 
Direktionens svar finns som Bilaga E. Man kan på basen av direktonens utlå-
tande konstatera att direktionen önskar kvarhålla de så kallade idrottsklasserna 
eller indelning av elever i enlighet med prestation i ett ämne. Man anser att lag, 
förordning och läroplansgrunder uppfylls för alla elever om man beaktar en del 
av elevernas intresse i ett enda skolämna. 
 
I § 2 i lagen om grundläggande utbildning (1998/628) står det att Utbildningen 
skall främja bildningen och jämlikheten i samhället samt elevernas förutsätt-
ningar att delta i utbildning. Utbildningens mål är att säkerställa att undervis-
ningen ges på lika villkor i tillräcklig utsträckning i hela landet. Det innebär att 
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alla elever skall ha samma möjlighet att delta i undervisningen på jämlika grun-
der. Om eleverna skall delas in i klasser på basen av prestationer så måste det 
i jämlikhetens namn gälla alla elever och alla olika kombinationer som kan tän-
kas finnas. Att enbart dela in klasserna på basen av prestationer i ett enda sko-
lämne kan inte anses vara jämlikt. Huvudlinjen i nu gällande lagstiftning är att 
mer eller mindre permanenta indelningar av elever på basen av deras prestat-
ioner inte fyller lagens anda. 
 
I § 4 i förordningen om riksomfattande mål för utbildningen enligt lagen om 
grundläggande utbildning och om timfördelning i den grundläggande utbild-
ningen (2012/422) står det i den första meningen att Fostran, undervisning och 
handledning samt hela skolans verksamhet skall aktivt stärka jämlikhet och li-
kabehandling inom utbildningen. Detta uppnås ej om ett enda skolämne skall 
ligga som grund för indelning av klasser. Om man läser följande mening i för-
ordningen så är det korrekt som direktionen påtalar att alla skall få undervis-
ning, handledning och stöd i enlighet med sin utvecklingsnivå och sina behov. 
Men det gäller i alla skolans ämnen. Inte bara i skolgymnastiken. Lärarna i äm-
net gymnastik ska precis som alla andra lärare i skolan planera undervisningen 
och differentiera den i enlighet med det elever man har i klassen.  

 
Problematiken i direktionens utlåtande är att man läser lagar, förordningar och 
läroplan med endast elever som är intresserade av idrott som utgångspunkt. 
Nämnden bör ta alla elever i beaktande och behandla alla jämlikt. Det gör man 
genom att inte särbehandla en del elevers fritidsintressen eller prestationer i ett 
visst ämne. 
 
I direktionens utlåtande hänvisar man till två forskningsrapporter från 2008 och 
1992 som båda undersöker gymnastikundervisningen ut ett snävt perspektiv.  I 
bildningsnämndens beslut den 16.3.2017 § 17 har man ej heller tagit ställning 
för eller emot könsneutrala undervisningsgrupper varför det inte är relevant i 
denna omprövning.  

 
Vad gäller den andra punkten i begäran om omprövning som handlar om bild-
ningsdirektörens befogenheter att besluta om vilka elever som skall gå i vilken 
klass i högstadiet kan man konstatera att så inte framkommer av bildnings-
nämndens beslut. Det står att bildningsnämnden ålägger bildningsdirektören att 
följa upp beslutet. Bildningsdirektören är ålagd att verkställa och följa upp 
nämndens beslut i alla ärenden.  Inför läsåret 2018-2019 skulle det säkert vara 
mest ändamålsenligt att övergångsteamet skulle föra den slutliga diskussionen 
om förslag till klassindelning och att då den gruppen är enig så publiceras 
klasslistorna.  
 
Den tredje punkten som de som lämnat in begäran om omprövning hänvisar till 
är att det i beredningstexten från den 16.3.2017 § 17 står att det krävs extra re-
surser för indelningen av klasser. I beredningstexten från mötet den 16.3.2017 
§ 17 står det klart och tydligt att inga extraresurser hittills beviljats för idrotts-
klasserna och att man inte heller i framtiden har resurser utöver timplanen för 
dylika klasser. Sålunda framför de som begär omprövning felaktiga uppgifter då 
de skriver att detta skulle ha legat som grund för bildningsnämndens beslut. 
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Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter avge ovanstående redogörelse med anledning av 
begäran om omprövning samt att bildningsnämnden vidhåller sitt tidigare beslut 
från den 16.3.2017 § 17. 
 
 

Beslut: 
Ledamot Kjell Storgeust föreslog att bildningsnämnden bifaller begäran om 
omprövning med motiveringen att berörda parter inte har blivit hörda. Förslaget 
understöddes av ledamot Sven Backlund. 
 
Bildningsnämnden företog omröstning mellan beredningens förslag (ja) och 
Storgeust förslag (nej). I omröstningen avgavs 9 ja-röster och 3 nej-röster. 
 
Bildningsnämndens ordförande konstaterade att bildningsnämnden beslutat i 
enlighet med bildningsdirektörens förslag. 
 
 
--------------- 
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Ändringar i läroplanen för den grundläggande utbildningen 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Läroplanen för den grundläggande utbildningen har nu varit i bruk ett läsår till 
de delar som bildningsnämnden beslöt vid sitt sammanträde den 4.7.2016. 
 
Inför läsåret 2017-2018 finns det behov av att komplettera läroplanen samt 
göra en del ändringar i den (Bilaga A). Förslag till kompletteringar och ändring-
ar har tillkommit efter att ämnesvisa grupper har utvärderat läroplanen. 
 
Förutom ändringar och kompletteringar har även ett helt nytt ämne tillkommit; 
B-engelska. Denna lärokurs läses av elever med annan språklig bakgrund än 
svenska och finska och som påbörjat sin skolgång i Finland i ett mycket sent 
skede av den grundläggande utbildningen. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden godkänner följande ändringar i läroplanen för den grundläg-
gande utbildningen.  
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Fördelning av stipendier ur Bengt Prins minnesfond 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Den 21.4.2008 godkände Närpes stadsfullmäktige stadgarna för Bengt Prins’ 
minnesfond (Bilaga A). Första gången stipendier ur fonden delades ut var vå-
ren 2011. Bengt Prins testamenterade tre aktiebrev medförande besittningsrätt 
på tre lägenheter i Vasa. Enligt stadgarna för minnesfonden skall 75 % av av-
kastningen gå till stipendier till elever i Närpes stads skolor eller andra läroin-
rättningar i Närpes stads område. Resterande 25 % läggs till kapitalet. Enligt 
ekonomiavdelningen är 75 % av avkastningen för år 2016 totalt  6000 euro. 
 
De som erhåller ett stipendium ur Bengt Prins minnesfond skall uppfylla kriteri-
erna flit, begåvning och studieframgång. Skolorna har bäst kunskap om vilka 
dessa elever är varför bildningsnämnden förslagsvis kan tillställa skolorna ett 
antal stipendier att fördela inför skolavslutningen 2017. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter fördela stipendiesumman 6000 euro enligt följande: 

- Pjelax-, Västra Närpes-, Yttermark-, Övermark- och Pörtom skola erhål-
ler 6  stipendier var á 70 euro 

- Stenbackens skola erhåller 7 stipendier á 70 euro 
- Mosebacke skola erhåller 8 stipendier á 70 euro 
- Närpes högstadieskola erhåller 4 stipendier á  250 euro 
- Närpes gymnasium erhåller 2 stipendier á  700 euro 
- YA enheten i Närpes erhåller 2 stipendium á 225 euro 

  
 

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

 
Bildningsdirektör Åsa Snickars: 

 
Den 29.4.2013 § 55 godkände Närpes stadsfullmäktige stadgarna för Närpes 
lokalförsäkrings stipendiefond (Bilaga A).  
 
Enligt stadgarna skall det årligen delas ut stipendier till elever i Närpes högsta-
dieskola som uppfyller kriterierna gott uppförande och flit. 
 
Enligt stadens ekonomiavdelning är avkastningen 200 euro år 2016. För-
slagsvis kunde summan delas ut som ett eller flera stipendier. 
 
Närpes högstadieskola har bäst kunskap om vilka elever som kan komma 
ifråga för ett stipendium varför bildningsnämnden förslagsvis kan tillställa sko-
lan ett antal stipendier att fördela inför skolavslutningen 2017. 
 
 

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

rande och flit. 
 

 
Beslut: 

Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Utlåtande angående skol- och dagvårdsväsendets behov av bokbusservice 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Biblioteksväsendet har tillställt bildningsnämnden en förfrågan kring hur nämn-
den ser på skolornas och dagvårdens behov av att en bokbuss ger service åt 
enheterna i framtiden med tanke på att den buss som nu hyrs av Korsnäs 
kommun börjar bli till åren (Bilaga A). 
 
Bakgrunden till ärendet är den utredning angående nyanskaffning av en bok-
buss som pågår inom nämnden för fri bildning inför budgetarbetet hösten 2017. 
 
I dagsläget är bokbussens service till dagvårds- och skolenheter ytterst viktig. 
Två gånger per månad ges service till fyra skolor inklusive förskolor, tre dag-
hem och ett gruppfamiljedaghem. De övriga skolorna har filialbibliotek i sin när-
het. Totalt ca 520 barn får ta del av bokbussens service vilket är en stor tillgång 
för skol- och dagvårdsväsendet.  
 
Litteratur och läsning är ett prioriterat område både inom dagvård, förskola och 
skola. Därför är tillgången till ny och varierande litteratur av största vikt. Föru-
tom att eleverna och barnen själva kan låna litteratur i bokbussen servar även 
bokbussen förskolor, skolor och dagvårdsenheter med litteratur för speciella 
ändamål. Med detta avses boklådor, böcker till olika projekt i skolan samt litte-
ratur till de ämnesövergripande helheterna. Klasuppsättningar kan lånas ihop 
och bibliotekspersonalen kan besöka våra enheter. Helt i enlighet med skolor-
nas önskemål och behov samt naturligtvis med beaktande av bibliotekets öv-
riga verksamhet. 
 
Bibliotekets verksamhet som helhet är oerhört viktig för all verksamhet som har 
med barn att göra. Att barnen samt personalen får tillgång till ny och givande lit-
teratur är oerhört viktigt. Det angreppssätt som bibliotekspersonalen nu har ta-
git med mycket extern verksamhet är bara att applådera. Det intensifierade 
samarbetet mellan dagvårdsenheter, förskolor och skolor i Närpes stad och 
stadens bibliotek har öppnat upp nya möjligheter att arbeta med litteratur och 
läsning.  
 
Om bokbussen inte längre skulle trafikera i Närpes stad skulle det för dagvår-
dens och skolväsendets del vara mycket beklagligt. Samarbetet och sakkun-
skapen skulle delvis gå förlorad och barnens möjligheter till att låna litteratur 
regelbundet skulle märkbart försämras. De förskolor och skolor som inte har 
tillgång till filialbibliotek skulle bli hänvisade till att besöka biblioteket någon en-
staka gång per termin. Transportkostnaderna skulle bli dyra per besök.  Speci-
ellt Pjelax skola och Västra Närpes skola skulle hamna i underläge. Avståndet 
till huvudbiblioteket från Stenbackens skola och Mosebacke skola skulle inte 
föranleda högre transportkostnader eftersom man kan gå till biblioteket, men 
tidsåtgången blir för stor för att besöken skall ske ofta.  
 
Skolorna kan inte ha egna skolbibliotek i den rätta bemärkelsen eftersom det 
inte finns resurser att köpa in ny litteratur i den utsträckning som skulle behövas 
för att vara ett attraktivt skolbibliotek. Litteraturen förnyas och blir modern både 
vad gäller språk och layout varför det behöver finnas ett aktivt flöde i biblioteks-
hyllorna. Även inom litteraturen är trenderna viktiga. En del skolor har mindre 
samlingar böcker som man använder men tillgången till ny och varierad littera-
tur är viktigt. 
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För bildningsnämndens del är bibliotekets och bokbussens service av ytterst 
stor vikt varför nämnden anser att anskaffningen av en ny bokbuss skulle 
gynna all vår verksamhet. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden avger ovanstående utlåtande med anledning av den förfrå-
gan som tillställts nämnden. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Fastställande av val av ämneslärare i historia och samhällslära 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Johan Gulin valdes av bildningsnämnden den 20.4.2017 §22  till en tjänst som 
ämneslärare i historia och samhällslära vid Närpes högstadieskola från den 
1.8.2017. 
 
Inga besvär har inlämnats över valet. 
 
Johan Gulin har meddelat att han tar emot tjänsten. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter fastställa valet av Johan Gulin till ämneslärare i 
historia och samhällslära. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Fastställande av val av ämneslärare i engelska och finska 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Sanna Nygård valdes av bildningsnämnden den 20.4.2017 § 24  till en tjänst 
som ämneslärare i engelska och finska vid Närpes högstadieskola från den 
1.8.2017. 
 
Inga besvär har inlämnats över valet. 
 
Sanna Nygård har meddelat att hon tar emot tjänsten. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter fastställa valet av Sanna Nygård till ämneslärare i 
engelska och finska. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Fastställande av val av ämneslärare i finska 
 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Sofia Toivonen valdes av bildningsnämnden den 20.4.2017 § 23  till en tjänst 
som ämneslärare i finska vid Närpes högstadieskola från den 1.8.2017. 
 
Inga besvär har inlämnats över valet. 
 
Sofia Toivonen har meddelat att hon tar emot tjänsten. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter fastställa valet av Sofia Toivonen till ämneslärare i 
finska. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Fastställande av val av ämneslärare i gymnastik och hälsokunskap för poj-
kar 

 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Anna Fröding valdes av bildningsnämnden den 20.4.2017 §25  till en tjänst som 
ämneslärare i gymnastik och hälsokunskap för pojkar gemensam för Närpes 
högstadieskola och Närpes gymnasium från den 1.8.2017. 
 
Inga besvär har inlämnats över valet. 
 
Anna Fröding har meddelat att hon inte tar emot tjänsten. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden besluter att tjänsten ämneslärare i gymnastik för pojkar ge-
mensam för Närpes högstadieskola och Närpes gymnasium besätts interimist-
iskt för läsåret 2017-2018.  
 
 

Beslut: 
Ledamot Tony Wesander föreslog att bildningsnämnden lediganslår tjänsten 
igen. Förslaget understöddes av ledamot Håkan Salo. 
 
Bildningsnämnden företog omröstning mellan beredningens förslag (ja) och 
Wesanders förslag (nej). I omröstningen avgavs 9 ja-röster och 3 nej-röster. 
 
Bildningsnämndens ordförande konstaterade att bildningsnämnden beslutat i 
enlighet med bildningsdirektörens förslag. 
 
 
--------------- 
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Godkännande av fortbildningsplan för lärare  läsåret 2017-2018 
 
Bilaga A 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
Lärarna har tre obligatoriska fortbildningsdagar varje läsår. I Närpes samkörs 
två läsår så att man under den tiden skall ha deltagit i totalt sex fortbildningsda-
gar. En del av dessa dagar arrangeras av bildningsnämnden och är obligato-
riska för samtliga lärare och en del fortbildningsdagar ansvarar den enskilda lä-
raren för att de genomförs. Läsåren 2017-2019 utgörs av en gemensam fort-
bildningsperiod.  
 
Under läsåret 2017-2018 kommer 1 obligatorisk fortbildningsdag att ordnas av 
bildningsnämnden för åk F-9 och 0,5 fortbildningsdag för gymnasiet enligt Bi-
laga A.  
 
Höstens fortbildningsdag ordnas fredagen den 11.8. Temat på förmiddagen är 
Barn i kris och Att leva i en annorlunda familj – dialog hemmet-skolan för åk F-
9. För gymnasiet är temat Unga i kris och Missbruk i familjen. På eftermiddagen 
leder rektorn programmet för respektive kollegium för vilket erhålls en halv fort-
bildningsdag. 
 
Våren 2018 ordnas för lärarna inom F-9 en halv fortbildningsdag (lördag) med 
ämnesbaserad fortbildning. 
 
Gymnasiet ordnar sin fortbildningsdag på våren 2018 gemensamt inom Vi7. 
Temat är i detta skede oklart. 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden godkänner fortbildningsplanen för läsåret 2017-2018 i enlig-
het med bilaga A. 
 
 

Beslut: 
Bildningsnämnden godkände enhälligt förslaget. 
  
 
--------------- 
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Delegeringsbeslut inom bildningsnämnden från den 1.6.2017 
 
Bilaga A-B 
 

Bildningsdirektör Åsa Snickars: 
I samband med att Närpes stads nya förvaltningsstadga tas i bruk den 1.6.2017 
bör en del justeringar göras i delegeringen. 
 
Nytt förslag till delegeringsbeslut delas ut på sammanträdet (Bilaga A). 
 
Förändringarna som föreslås är helt i enlighet med den förvaltningsstadga som 
godkänts i stadsfullmäktige. 
 
Bildningsnämndens nuvarande delegeringsbeslut finns som bilaga B. 
 
 
 

Bildningsdirektörens förslag: 
Bildningsnämnden godkänner bilagda förslag till delegeringsbeslut inom bild-
ningsnämnden. Delegeringsbeslutet träder i kraft den 1.6.2017. 
 
 

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: §35, §36, §39, §40, §41, §42, §52, §53, §58, §59, §60, §61,  
 
 
 
 
Emedan över beslutet får göras i 134 §  Kommunallagen avsedd begäran om om-
prövning får besvär inte anföras över följande beslut: §37, §38, §43, §44, §45, 
§46, §47, §48, §49, §50, §51, §55, §56, §57, §62, §63, §64 
 
 
 
 
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 BEGÄRAN OM OMPRÖVNING 
 

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa En skriftlig begäran om ompröv-
ning. 
 
Begäran om omprövning får framställas av den som beslutet avser eller vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av en kommunmed-
lem. 
 
Begäran om omprövning skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslu-
tet. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram 
offentligt. 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 antecknats på särskilt delgivningsintyg. 
 
Av begäran om omprövning skall framgå vad man yrkar jämte motiveringar och 
det skall undertecknas av den som begär omprövningen. 
 
Myndighet till vilken begäran om omprövning göres, adress och postadress: 
 
Bildningsnämnden i Närpes 
Besöksadress: Kyrkvägen 2 
Postadress: Kyrkvägen 2,  64200 Närpes 
Telefax: +358 (0) 6-2241285 
 
Begäran om omprövning skall tillställas ovannämnda myndighet  före utgången av 
den tid omprövningsbegäran 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 begäran om omprövning får sökas genom kommunalbesvär 
endast av den som framställt begäran. Om beslutet har ändrats med anledning av 
begäran av omprövning, 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 
§§ 54    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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