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§ 37

28.04.2021

Mötets laglighet och beslutförhet
NFB § 37
Beslut:
---

Protokolljust.

Mötets laglighet och beslutförhet konstaterades.
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4/2021
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Protokolljusterare
NFB § 38
Beslut:
---

Protokolljust.

Till protokolljusterare valdes Laura Hyppölä och Daniel Hannus.

5

LOVISA STAD

PROTOKOLL

Nämnden för fostran och bildning

§ 39

4/2021

28.04.2021

Godkännande av föredragningslista
NFB § 39
Förslag:

Ärendelistan som utdelats med möteskallelsen godkänns som
föredragningslista.

Beslut:

Nämnden godkände ärendelistan som föredragningslista för mötet.

---

Protokolljust.
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§ 40

4/2021

28.04.2021

Resultaten för TEAviisari 2019
NFB § 40
Beredning: välfärdsplanerare Päivi Hämäläinen tfn 0440 555 483
Institutet för hälsa och välfärd (THL) samlar två gånger om året in
uppgifter om arbetet med att främja välfärd och hälsa (TEA) i
kommunens olika sektorer. Med datainsamlingen reder man till
exempel ut åtgärder, resurser och tväradministrativa
verksamhetsmetoder. För kommunerna ger datainsamlingarna
information om kommunens situation i förhållande till hela landet
eller till liknande kommuner. Uppgifterna används som ett verktyg
för välfärdsledning i flera kommuner.
THL samlar i samarbete med Utbildningsstyrelsen in information
relaterad till hälsofrämjningsaktivitet från skolor inom den
grundläggande utbildningen. Uppgifterna samlas in från skolorna
på hösten vartannat år då årtalet är ett udda tal.
Datainsamlingsformuläret skickas i elektronisk form och i
pappersform till rektorn för varje skola eller läroanstalt.
Önskemålet är att insamlingen av information ska ske i samarbete
med gruppen för studerandevård och/eller direktionen.
Med resultaten stöds användningen av omfattande
välfärdsinformation i skolans vardag och ledningen av
studerandevårdens verksamhet. Av alla skolor inom den
grundläggande utbildningen på finska fastlandet lämnade 91 % in
sina uppgifter till den datainsamling som genomfördes hösten
2019. Resultaten publicerades 22.5.2020.
De teman som behandlades under insamlingarna av uppgifterna är
bland annat
 synlighet av uppföljningen av hälsa, välfärd samt säkerhet
och trygghet i läroplanen, ordnande av evenemang,
årsrapport o.s.v.
 studerandevårdens verksamhet och tjänster, till exempel
tillgänglighet och resurser
 missförhållanden som förekommer i skolans vardag, sätten
för hur man registrerar dem och hur man ingriper i dem
 elevernas och vårdnadshavarnas delaktighet
 inspektioner av hur hälsosam och säker skolmiljön är och av
främjandet av skolgemenskapens välfärd.
Välfärdsplaneraren presenterar resultaten för 2019 vad gäller den
grundläggande utbildningen, gymnasieutbildningen och idrotten.
Under sammanträdet berättas om åtgärderna för resultatens del.

Protokolljust.
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Ytterligare uppgifter: https://teaviisari.fi/teaviisari/fi/index
Bakgrundsmaterial: resultat
Föredragning: direktören för centralen för bildning och välfärd
Kirsi Kinnunen
tfn 0440 555 250
Förslag:

Nämnden för fostran och bildning antecknar ärendet för
kännedom.
Behandling
Välfärdsplanerare Päivi Hämäläinen presenterade Teaviisari
resultaten och deltog i behandlingen av ärendet kl. 18.06-18.26.
Sten Staffans anslöt sig tíll mötet kl. 18.07.

Beslut:
---

Protokolljust.

Beslut enligt förslaget.
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§ 41

4/2021

28.04.2021

Om projekten Språkmedveten skola och Erövra språket
760/02.05.01/2020
NFB § 41
Beredning: direktören för centralen för bildning och välfärd Kirsi
Kinnunen tel. 0440 555 250
Projektet Språkmedveten skola hör till utbildningens
ansvarsområde och projektet Erövra språket hör till
småbarnspedagogikens ansvarsområde. Som koordinator för de
här projekten fungerar Jaana Laaksonen.
Undervisnings- och kulturministeriet beviljade 2020 Lovisa stad
ett statligt specialunderstöd på 17 000 euro för att stärka
läskulturen och läskunnigheten inom småbarnspedagogiken,
förskoleundervisningen och den tidiga grundskoleundervisningen.
Understödet ska användas mellan 1.5.2020 och 31.7.2022.
Understödet används för att genomföra det tvåspråkiga projektet
Erövra språket inom småbarnpedagogiken. Genom projektet
utvecklas den språkliga verksamheten och miljön inom
småbarnspedagogiken i Lovisa. Projektets mål är att stärka
läskultur och läskunnighet. Intresse och entusiasm för böcker,
språk och sagor väcks med mångprofessionellt samarbete till
exempel med biblioteket och kulturtjänsterna.
Utbildningsstyrelsen beviljade Lovisa stad Läsrörelsens
verksamhetsunderstöd på 21 850 euro. Understödet ska användas
mellan 7.10.2020 och 31.12.2021. I och med projektet är Lovisa
med i nätverket En läsande kommun som består av 21 kommuner.
Målet med projektet Språkmedveten skola är att erbjuda lärare
inom den grundläggande utbildningen modeller och praxis för att
främja läsandet samt att betona varje lärares roll i
språkutvecklingen. Målet är att skapa verksamhetsmodeller som
utvecklar elevers läskunnighet. Under projektet gör skolorna och
biblioteket tätare samarbete.
Projektkoordinator Jaana Laaksonen presenterar sig på mötet och
berättar om projektens mål.
Föredragande: direktör för centralen för bildning och välfärd Kirsi
Kinnunen, tfn 0440 555 250
Förslag:

Protokolljust.

Nämnden för fostran och bildning antecknar ärendet för
kännedom.
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Behandling
Projektkoordinator Jaana Laaksonen presenterade projekten och
deltog i behandlingen av ärendet kl.18.26-18.54.
Beslut:
---

Protokolljust.

Beslut enligt förslaget.
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§ 42

4/2021

28.04.2021

Priset från och med 1.8.2021 för plats inom småbarnspedagogik som säljs till andra
kommuner
697/02.06.01/2020
NFB § 42
Beredning: chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349
3132
Småbarnspedagogiken i Lovisa stad säljer årligen tjänster till
andra kommuner. Försäljningen har ökat något de senaste åren. I
regel är försäljningen av tjänster relaterad antingen till att familjen
byter hemort eller att barnet får vård utom hemmet i Lovisa. I detta
fall ska barnets hemkommun ha utfärdat en betalningsförbindelse
för att köpa en plats inom småbarnspedagogiken för barnet.
Enligt Kommunförbundet kan en kommun ingå avtal med en
annan kommun eller annan aktör på det sätt som den önskar och
också fritt komma överens om grunderna för prissättningen.
Kommunen kan dock inte agera som ett företag och eftersträva
vinst genom att sälja tjänsten. Priset på en plats inom
småbarnspedagogik ska motsvara kostnaden för att tillhandahålla
tjänsten i staden. Vid beräkningen av kostnaderna beaktas
driftskostnaderna och de interna kostnaderna. Priserna nedan är
baserade på budgeten för 2021.
Följande principer iakttas vid försäljning av Lovisa stads tjänster
inom småbarnspedagogik till andra kommuner:
1. Ett barn som bor i en annan kommun beviljas tjänster inom
småbarnspedagogik endast i det fall att detta inte försämrar
möjligheten för barn som bor i Lovisa att få lagstadgade tjänster
inom småbarnspedagogik.
2. Försäljningspriserna bestäms enligt följande från och med
1.8.2021:
Småbarnspedagogik på heltid,
över treårigt barn
Småbarnspedagogik på heltid,
under treårigt barn
Skiftomsorg,
över treårigt barn
Skiftomsorg,
under treårigt barn

Protokolljust.

1 014 €/mån.
1 329 €/mån
1 635 €/mån
1 950 €/mån
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Avgiften för småbarnspedagogik på deltid uppgår till 60 %,
70 % eller 80 % av småbarnspedagogik på heltid.



Avgiften för småbarnspedagogik efter förskoleundervisning
uppgår till 60 %, 70 % eller 80 % av småbarnspedagogik på
heltid.

3. Platsen faktureras månatligt. Eventuella oanvända dagar
gottgörs inte. Frånvaro som kan jämföras med semester utgör inte
grund för nedsatt avgift. Ifall det månatliga timantalet varierar
stort, bedöms antalet till det närmaste timintervallet och en
uppföljningstid på tre månader används. Efter detta ingås ett nytt
avtal ifall timintervallet måste ändras.
4. Om barnet behöver intensifierat eller särskilt stöd, tas avgiften
ut som dubbelt eller alternativt faktureras kostnaderna för
anställandet av assistenten.
Föredragning: direktören för centralen för bildning och välfärd
Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250
Förslag:

Nämnden för fostran och bildning godkänner principerna som ska
iakttas och priserna vad gäller försäljning av tjänster inom
småbarnspedagogik till andra kommuner från och med 1.8.2021

Beslut:

Beslut enligt förslaget.

---

Protokolljust.
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4/2021

28.04.2021

Lovisa stads städservice bindande deltagande i upphandling av matt- och
handduksservice
30/02.08.00/2014
NFB § 43
Beredning: städservicechef Tuija Niemeläinen, tfn 0400 981 286
Sarastia Oy är en inköpscentral som har rätt att konkurrensutsätta
och ingå upphandlingskontrakt för varor och tjänster för sina
kunders räkning och som svarar för eventuella rättegångskostnader
i marknadsdomstolen. Sarastia Oy tar inte betalt av kunderna för
sina tjänster utan finansierar sin verksamhet med serviceavgifter
som avtalsleverantörerna betalar.
Lovisa stad deltog i Sarastia Oy:s föregående upphandling av
matt- och handduksservice. Upphandlingskontraktet löper ut
31.12.2021. Följande upphandling har en avtalsperiod på fyra år
(1.1.2022–31.12.2025). Möjligheten att förbinda sig till
upphandlingen gäller till 14.5.2021.
Sarastia Oy:s upphandlingskontrakt omfattar följande tjänster:
1. Tvätt, byte och transport av mattor. Bytesfrekvensen överenskoms
separat enligt kund och verksamhetsställe.
2. Hyrning, leverans och tvätt av handduksrullar samt returnering av
smutsiga rullar.
3. Leverans, installering, service och reparation av handduksautomater.
I gemensamma upphandlingar är volymerna större, vilket inverkar
på priset. I och med att man inte själv behöver sköta hela
processen för upphandlingsförfarandet sparar man i betydande
grad tid och resurser. Sarastia Oy svarar för avtalshanteringen och
leverantörssamarbetet. Nyttor som gemensam upphandling medför
är
- direkta prisbesparingar
- flera månaders arbetsinsats i processbesparingar
- miljö- och säkerhetsfrågor
- ett effektivt distributionsnätverk
- effektiva prisuppföljningsmekanismer för att säkerställa prisnivån.
Genom att vid planeringsskedet delta som sakkunnig i Sarastia
Oy:s konkurrensutsättning av matt- och handduksservice har
Lovisa stad möjlighet att påverka planeringen av upphandlingen.
Föredragning: direktören för centralen för bildning och välfärd
Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250

Protokolljust.
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Förslag:

Nämnden för fostran och bildning beslutar att Lovisa stads
städserviceenhet deltar i Sarastia Oy:s konkurrensutsättning av
matt- och handduksservice, vilken är under beredning, och
förbinder sig sålunda att upphandla matt- och handduksservice via
Sarastia Oy från och med 1.1.2022.

Beslut:

Beslut enligt förslaget.

---

Protokolljust.
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§ 44

4/2021

28.04.2021

Småbarnspedagogikens skiftomsorg från och med 1.8.2021
314/12.02.00/2021
NFB § 44
Beredning: chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoff, tfn 044 349
31 32
Skiftomsorg
Skiftomsorg är stadens specialtjänst, som barn till skiftarbetande
vårdnadshavare är berättigade till. Kvälls-, natt- och
veckoslutsomsorg kan med särskilda motiveringar ordnas vid
behov även när en vårdnadshavare studerar (till exempel
studierelaterad arbetspraktik). Skiftomsorg är småbarnspedagogik
som ordnas på kvällstid, nattetid, veckoslut, söckenhelger och
andra helger. Öppethållningstiden för daghem där skiftomsorg
ordnas bestäms utgående från de vårdtider som vårdnadshavarna
reserverat på förhand.
För närvarande ordnas skiftomsorg




dygnet runt på Forsby daghem (kvälls-, natt- och
veckoslutsomsorg)
på Tessjö daghem vardagar klockan 5.30–22.00
genom betalningsförbindelse i annan kommun.

Vad leder till ett behov av skiftomsorg?
Enligt Statistikcentralen arbetar allt färre finländare enligt
normalmodellen 35–40 timmar i veckan. Föräldrarnas atypiska
arbetstider leder till att barnet behöver skiftomsorg. Vård-, trafik-,
restaurang- och säkerhetsbranschen har redan länge varit branscher
där skiftarbete är typiskt. Affärernas utvidgade öppethållningstider
har också haft en inverkan på att allt fler föräldrar är tvungna att
arbeta på helgdagar och veckoslut, och då kan barnet bli i behov
av skiftomsorg. Vardagen i familjer där arbete utförs på resande
fot anpassas oftast enbart efter den ena förälderns arbetstider.
Ensamförsörjarfamiljer kan ha ett regelbundet och fortgående
behov av skiftomsorg ifall föräldern utför två- eller treskiftsarbete.
I dag finns det många olika studieformer, och en del utbildningar
äger rum kvällstid och under veckoslut, vilket kan leda till ett
behov av skiftomsorg om föräldern är ensamförsörjare eller om
partnern arbetar samtidigt.
Kartläggning av skiftomsorgsbehovet i staden
Protokolljust.
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Behovet av skiftomsorg inom småbarnspedagogiken kartlades
genom en enkät 3–17.2.2021.Enkäten riktades till skiftarbetande
vårdnadshavare och besvarades av 26 personer. Enkäten
marknadsfördes på stadens nätsidor, sociala medier samt i några
av de lokala tidningarna.
Syftet med enkäten var att ta reda på om det finns behov av
ändringar i ordnandet av skiftomsorg. Vi ville bland annat få reda
på skiftomsorgsbehovet i centrum. För närvarande erbjuds inte
skiftomsorg i centrum, trots att det i centrumområdet finns flest
barn i småbarnspedagogik- och förskoleålder.
Utöver detta ville vi reda ut behovet av skiftomsorg bland
familjerna i gamla Strömfors. Småbarnspedagogiken har fått
signaler om ett ökat behov av skiftomsorg på Ruukin päiväkotis
område.
På basis av svaren kan vi konstatera att en del familjer ordnar
vården själva och vill göra det också framöver. I centrum
meddelade enbart tre familjer att de skulle använda sig av
skiftomsorg om skiftomsorg erbjöds närmare. I Tessjö och
bruksområdet verkar det finnas ett större behov av skiftomsorg
vardagskvällar och veckoslut. Åtta familjer bosatta i Tessjö och
bruksområdet svarade att de skulle använda skiftomsorg.
Skiftomsorgen från och med 1.8.2021
Enligt lagen om småbarnspedagogik ska småbarnspedagogiken
ordnas så att den erbjuder barnet en lämplig vårdplats och
kontinuerlig vård under den tid av dygnet som barnet behöver det
(lag om småbarnspedagogik 540/2018). Utmaningarna på grund av
det varierande och spridda antalet barn försvårar ordnandet av
småbarnspedagogiska tjänster i allmänhet. Vad skiftomsorg
beträffar är det särskilt svårt att hitta bestående servicelösningar,
eftersom behovet är extremt varierande.
Vi föreslår att Lovisa stads skiftomsorg utvidgas till bruksområdet
genom ett tvåårigt försök som varar 1.8.2021–31.7.2023. Våren
2023 kartläggs situationen på nytt. Skiftomsorgen på Tessjö
daghem fortsätter följande verksamhetsperiod 2021–2022.
Situationen bedöms på nytt våren 2022. Inga ändringar föreslås i
skiftsomsorgen på Forsby daghem. Utvidningen av skiftsomsorgen
på Ruukin päiväkoti leder för tillfället inte till ett ökat behov av
personal utan kan ordnas med nuvarande resurser.
Föredragning: direktören för centralen för bildning och välfärd
Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250

Protokolljust.
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Nämnden för fostran och bildning beslutar att
1. den skiftomsorg som Lovisa stad erbjuder utvidgas till Ruukin
päiväkoti genom ett tvåårigt försök som inleds 1.8.2021.
Situationen kartläggs på nytt våren 2023.
2. skiftomsorgen på Tessjö daghem fortsätter följande
verksamhetsperiod 1.8.2021-31.7.2022.
Behandling
Nämnden beslutade enhälligt godkänna som teknisk korrigering
chefen för småbarnspedagogik Sofia Hoffs komplettering till
beredningen att skiftesvården i Ruukin päiväkoti betyder att vård
erbjuds vardagar till kl. 22.00 och på veckosluten.

Beslut:
---

Protokolljust.

Beslut enligt förslaget.
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§ 45

4/2021

28.04.2021

Budgetens uppföljningsrapport/Nämnden för fostran och bildning
304/02.02/2021
NFB § 45
Beredning: controller Siv Mårtens tfn 040 568 5526
I enlighet med § 76 i Lovisa stads förvaltningsstadga ska organen
varje månad följa upp budgetutfallet inom det egna
verksamhetsområdet.
Bilaga 1 : Extern uppföljningsrapport för tiden 1.1 - 31.3.2021 för
nämnden för fostran och bildnings ansvarsområden.
Föredragning: direktören för centralen för bildning och välfärd
Kirsi Kinnunen tfn 0440 555 250
Förslag:

Nämnden för fostran och bildning antecknar
uppföljningsrapporten för kännedom.

Beslut:

Beslut enligt förslaget.

---

Protokolljust.
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§ 46

4/2021

28.04.2021

Upphandlingsbeslut, Lovisa stads upphandling av färska bageriprodukter
405/02.08.00/2021
NFB § 46
Beredning: kostservicechef Annika Kuusimurto, tfn 0440 555 257
Lovisa stads kostservice erbjuder med soppluncher färska
bagerisemlor i skolor, daghem och servicehus. Det finns
sopplunchdagar minst en gång i veckan. Menyrotationen är fem
veckor, och målet är att få fyra olika färska semlor. En vecka
serveras rågbröd med sopplunchen. Rågbrödet beställs frusen från
vår partihandeln. Det finns också ett behov av skivat rågbröd och
blandbröd, vilka främst erbjuds i servicehusen,
hälsovårdscentralen och daghemmen som mellanmål.
Kostservicen i Lovisa stad har konkurrensutsatt upphandlingen av
färska bageriprodukter. Urvalskriteriet var totalekonomisk
förmånlighet, där prisets vikt utgjorde 60 % och kvalitetens vikt
40 % . Avtalstiden är två år.
Den nationella upphandlingsannonsen publicerades 10.3.2021 på
databasen HILMA. Inga frågor som anknöt till
konkurrensutsättningen ställdes under konkurrensutsättningen.
Upphandlingsförfarandet var ett öppet förfarande. Anbuden skulle
inlämnas elektroniskt på adressen https://tarjouspalvelu.fi/loviisa
senast 29.3.2021 klockan 9.00. Tre personer närvarade då anbudet
öppnades 30.3.2021 klockan 10.00. Vid den utsatta tiden hade ett
anbud inlämnats (Hanki Leipomo Ky). Anbudet fyllde de krav
som ställts anbudet och anbudsgivarna.
Upphandlingen gjordes gjordes som en upphandling som
överskrider det nationella tröskelvärdet (60 000 euro) i och med
att vår prisuppskattning under konkurrensutsättningsskedet låg
inom ett intervall som befann sig på vardera sidan om
tröskelvärdet. Upphandlingens totala värde blev ändå under
tröskelvärdet.
Det skriftliga upphandlingsavtalet ingås då upphandlingsbeslutet
vunnit laga kraft.
Denna paragraf är offentlig efter att nämnden för fostran och
bildning fattat beslut i ärendet och protokollet har justerats.
Föredragning: direktören för centralen för bildning och välfärd
Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250
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Nämnden för fostran och bildning besluter att färska
bageriprodukter upphandlas av Hanki Leipomo Ky som var den
enda leverantören som lämnade ett anbud. Avtalets uppskattade
årliga kostnad är cirka 20 000 euro.
Upphandlingskontraktet uppstår först genom undertecknande av
ett skriftligt kontrakt.
Avtalsvillkoren i JYSE 2014 Varor tillämpas på
upphandlingsavtalen.
Paragrafen justeras omedelbart.

Beslut:

Beslut enligt förslaget.
Paragrafen justerades omedelbart.

---

Protokolljust.
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§ 47
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28.04.2021

Skol- och pysselmaterial 2022–2024 (2026) – att ansluta sig till samordnad upphandling
388/02.08.00/2021
NFB § 47
Beredning: controller Siv Mårtens tfn 040 568 5526
Hansel Ab bereder en samordnad upphandling skol och
pysselmaterial.
Hansel Ab är en sådan inköpscentral, som inte strävar efter vinst
och som avses i 20 § i upphandlingslagen. Inköpscentralen har rätt
att på sina klienters vägnar göra konkurrensutsättningar och ingå
ramavtal eller upphandlingsavtal om varor eller tjänster. Hansel
Ab debiterar inte kunderna för sina tjänster utan finansierar sin
verksamhet med serviceavgifter som avtalsleverantörerna betalar.
Konkurrensutsättning gäller det skol-, bildkonst- och
pysselmaterial som är vanligast förekommande i daghem och
skolor. Avtalet kan också utnyttjas till exempel i servicehus.
Målsättningen är att genom upphandlingen forma ett ramavtal som
omfattar en leverantör via vilken de kunder som anslutit sig till
avtalet kan skaffa skol- och pysselmaterial.
Endast de kunder som anslutit sig innan upphandlingsannonsen
har publicerats kan utnyttja avtalet. Det är inte möjligt att ansluta
sig till avtalet senare under avtalsperioden. Anmälan om
anslutning skall göras senast 31.5.2021. Den planerade
avtalsperioden är två år med möjlighet till option med högst två
(2) ett (1) år långa optionsperioder. I samband med anslutningen
ber Hansel Ab staden uppskatta det sammanlagda värdet på sina
kommande anskaffningar (2+1+1 år).
Vid gemensamma upphandlingar är volymerna större vilket
påverkar priset. Eftersom man inte behöver sköta hela
upphandlingsprocessen själv uppstår betydande besparingar i form
av tid och resurser. Hansel Ab svarar för avtalshanteringen och
samarbetet med leverantören. Med avtalet försäkrar vi oss om
önskad kvalitetsnivå, tjänster och leveranssäkerhet. Övriga
fördelar är bland annat ett omfattande urval samt en lösning som
är logistiskt effektiv och flexibel.
Uppskattningen av anskaffningens värde baserar sig på tidigare års
anskaffningar och på en uppskattning av gymnasiernas kommande
behov.
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Föredragning: direktören för centralen för bildning och välfärd
Kirsi Kinnunen tfn 0440 555 250

Protokolljust.

Förslag:

Nämnden för fostran och bildning beslutar att Lovisa stad ansluter
sig till konkurrensutsättning av skol- och pysselmaterial
2022–2024 (2026), som Hansel Ab bereder samt tillämpar avtalet
och skaffar produkter av avtalsleverantören.
Upphandlingens totala värde är cirka 130 000 euro.

Beslut:
---

Beslut enligt förslaget.
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§ 48

4/2021

28.04.2021

Tjänsteinnehavarbeslut
NFB § 48
Beredning och föredragning: direktören för centralen för bildning
och välfärd, Kirsi Kinnunen, 0440 555 250
Följande tjänsteinnehavare har inlämnat beslutsförteckning över
gjorda beslut:
Direktören för centralen för bildning och välfärd
- förvaltningsbeslut § 2-15
- personalbeslut § 6-25 (§ 2 inte färdigt)
Utbildningschefen
- förvaltningsbeslut § 6 (§ 5 inte färdigt)
- personalbeslut § 5-6
Chefen för småbarnspedagogik
- personalbeslut § 5-9
Bilaga 2: tjänsteinnehavarbeslut
Förslag:

Nämnden för fostran och bildning antecknar besluten för
kännedom och meddelar att den inte enligt § 92 i kommunallagen
kommer att använda sin upptagningsrätt.

Beslut:

Beslut enligt förslaget.

---

Protokolljust.
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§ 49

4/2021

28.04.2021

För kännedom
NFB § 49
Beredning och föredragning: direktören för centralen för bildning
och välfärd Kirsi Kinnunen, tfn 0440 555 250
Undervisnings- ja kulturministeriet har beviljat statligt
specialunderstöd

225 000 euro för åtgärder som främjar jämlikheten inom
föreskoleundervisningen och den grundläggande
utbildningen och för utveckling av kvaliteten åren
2021-2022

52 000 euro för åtgärder som främjar jämlikheten inom
småbarnspedagogiken och för utveckling av kvaliteten åren
2021-2022.
Statligt specialunderstöd beviljas för högst 80 procent av de totala
utgifterna, så självfinansieringsandelen är minst 20 procent.
Fastställandet av statens specialunderstöd för
utbildningsanordnaren påverkas av följande indikatorer:

Andelen 30–54-åringar av åldersklassen som endast slutfört
grundskolestadiet

Arbetslöshetsgrad

Andel av befolkninen med främmande språk som
modersmål

Skolornas elevantal

Resurs som använts för undervisningen (euro/elev)
Näringsliv- och infrastrukturnämndens beslut (25.3.2021 § 39),
Haddom skola - undersökning av skolbyggnadens skick
Bilaga 3: Näringslivs- och infrastrukturnämndens beslut § 39
Bilaga 4: Haddom skolas kostnadsberäkning
Bilaga 5: Pro Haddoms brev
På mötet presenteras respons om att flytta Valkoms
förundervisning.
Förslag:

Nämnden för fostran och bildning antecknar ärendet för
kännedom.

Beslut:

Nämnden för fostran och bildning antecknade ärendena och
diskussionen för kännedom.

--Protokolljust.
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§ 50

4/2021

28.04.2021

Övriga ärenden
NFB § 50
Förslag:

Nämnden för fostran och bildning antecknar ärendena för
kännedom.

Beslut:

Det fanns inte övriga ärenden.

---
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§ 51

28.04.2021

Mötet avslutas
NFB § 51
Beslut:
---

Protokolljust.

Ordförande avslutade mötet kl. 20.29.

4/2021

27

