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KONSTATERANDE AV MÖTETS LAGENLIGHET OCH BESLUTFÖRHET

FÖRSLAG: Skolnämndens svenskspråkiga avdelning beslutar
- konstatera mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.

BESLUT: Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslut-
fört.

VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE

FÖRSLAG: Skolnämndens svenskspråkiga avdelning beslutar
- välja två protokolljusterare.

BESLUT: Till protokolljusterare valdes Dan Nybondas och Kerstin
Hansson.
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1 § BEGÄRAN OM AVSKED (BILAGA 1)

Barbro Berlin anhåller om avsked från tjänsten som förskollärare vid Ka-
pellby skola fr.o.m 1.8.2009 på grund av annat arbete.

FÖRSLAG: Barbro Berlin beviljas avsked från tjänsten som förskollärare
fr.o.m 1.8.2009.

BESLUT: I enlighet med förslaget.
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2 § VAL AV TJÄNSTEN SOM FÖRSKOLLÄRARE (BILAGA)

Förskollärartjänsten vid Kapellby skola har varit lediganslagen på kom-
munens webbsida, anslagstavla och på arbetskraftsbyråns sidor bifogad som
bilaga 1.

Inom utsatt tid har fyra ansökningar inlämnats. Sammandrag av sökandena
framgår ur bilaga 2.

Den som blir vald har fyra månaders prövotid och ska före mottagandet av
tjänsten förete ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd och utdrag ur
brottsregistret.

FÖRSLAG:  Förslag ges på mötet.

BESLUT: Efter en grundlig diskussion om behöriga sökanden och sö-
kanden som sökt tjänsten inom utsatt tid valdes Elisabeth
Grönqvist-Tommiska enhälligt till förskollärare. Som reserv
valdes Susann Törnqvist.
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BESVÄRSANVISNING
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet
grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 91 § kommunallagen
rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet:

Paragrafer
1

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 89 § 1
mom. kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer
2

Enligt 5 § 1 mom. förvaltningsprocesslagen / annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämn-
da beslut:
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet
till vilken
rättelseyr-
kande kan
framställas
samt tid för
yrkande av
rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:

Skolnämnden i Lappträsk
Lappträskvägen 20 A
07800 Lappträsk

Paragrafer

Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet
Vad förbudet
grundar sig
på Av  rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av

Den som framställt det

Fogas till protokollet
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BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyn-
dighet och
besvärstid

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av
ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om
beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbes-
vär också av den som är part eller av en kommunmedlem.
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Helsingfors förvaltningsdomstol
PB 120, 00521  HELSINGFORS

Kommunalbesvär, paragrafer Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer Besvärstid                         dagar

Annan besvärsmyndighet, adress, och postadress   Paragrafer Besvärstid                        dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift Besvär skall anföras skriftligt. I besvärsskriften, som skall riktas till besvärsmyndigheten skall anges

- Det beslut i vilket ändring söks
- Till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt
- de grunder på vilka ändring yrkas
I besvärsskriften skall ändringssökandens namn och hemkommun uppges. Om någon annan person har
uppgjort besvären skall i besvärsskriften även uppges namn och hemkommun för denna person. I besvärs-
skriften skall vidare uppges den postadress och det telefonnummer under vilka meddelanden i saken kan
tillställas ändringssökanden.
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller ombudet skall underteckna besvärsskriften.
Till besvärsskriften skall fogas
- det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär
- intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när besvärstiden börjat
- de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare

har tillställts myndigheterna
Ombudet skall till besvärsskriften foga en fullmakt (FPL 21 §)

Med stöd av lagen om avgifter för domstolars och vissa justitieförvaltningsmyndigheters prestationer
(701/93)  3 § uppbärs en rättegångsavgift på  80 euro av en ändringssökande i förvaltningsdomstolen.

Inlämnande
av besvärs-
handlingarna

Besvärshandlingarna skall tillställas besvärsmyndigheterna inom besvärstiden före den sista dagen före
utgången av tjänstetiden. Om besvärstidens sista dag är en helgdag, självständighetsdag, första maj, jul-
eller midsommarafton eller helgfri lördag får besvärshandlingarna inlämnas första vardagen därefter. Bes-
värshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar.
Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

Besvärshandlingarna kan även lämnas till: namn, adress och postadress                  Paragrafer

Besvärshandlingarna skall lämnas till ¹): namn, adress och postadress                     Paragrafer

Tilläggsupp-
gifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

¹) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten Fogas till protokollet


