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MOTIONER, svar på motion om finska skolans framtid

Kommunfullmäktige 53 26 09 2022
Kommunstyrelsen   8 30 01 2023

Kfge § 53 Leif Tast väckte en motion om finska skolas framtid där han bland annat 
önskar att kommunfullmäktige utser en arbetsgrupp som skulle befrämja 
samarbetet mellan skolorna i Övermalax. 

I kommunens förvaltningsstadga 114 § stadgas om fullmäktigeledamöter-
nas initiativrätt. Efter behandlingen av de ärenden som finns på föredrag-
ningslistan har fullmäktigegrupperna och -ledamöterna rätt att väcka motio-
ner som gäller kommunens verksamhet och förvaltning. 

Fullmäktige mottog Leif Tasts motion och hänsköt den till kommunstyrel-
sen för beredning.
_________

Kst § 8 Kommundirektör Jenny Malmsten:
Kommunstyrelsen behandlar i § 7 30.1.2023 ett ärende som gäller finska
skolans framtid. 

Leif Tast efterlyser att 1) prat om nedläggning upphör och 2) att fullmäktige
tillsätter en arbetsgrupp för att utveckla verksamheten och samarbetet mel-
lan den finskspråkiga och svenskspråkiga skolan i Övermalax.

Svar på motionen:
1) Kommunstyrelsen behandlar finska skolans framtid 30.1.2023 och vid

eventuellt förslag om ändringar i skolnätet tar fullmäktige ställning till
frågan 13.2.2023. Frågan är därefter avgjord och diskussionen fortsätter
utgående ifrån det beslut som fattas.

2) Förutsatt att finska skolan kvarstår i Malax, så tillsätts en arbetsgrupp
bestående av kommundirektör, bildningsdirektör, chef för småbarnspe-
dagogik, rektor för Övermalax skola, rektor för Maalahden suomenkie-
linen koulu, bibliotekschef, fritidssekreterare och teknisk direktör. 

Arbetsgruppens uppdrag är att under våren 2023 utreda och bistå i be-
redning av ärenden för beslutande organ som gäller framför allt:
- Samanvändningen av utrymmen i Övermalax skola 
- Organiseringen av bibliotekets verksamhet
- Ökat  administrativt  och pedagogiskt  samarbete mellan skolorna i

Övermalax.

Arbetsgruppen sammanträder dagtid. Till arbetsgruppen kan utses poli-
tisk representation, om kommunstyrelsen så önskar. I annat fall utgör
arbetsgruppen en tjänsteinnehavargrupp, som utses på basen av kom-
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mundirektörens  beslutanderätt  i  enlighet  med  förvaltningsstadgan  §
24b.

Bilaga:
- motion
- beslut gällande finska skolans framtid kst § 7/30.1.2023

Kommundirektör Malmstens förslag:
Kommunstyrelsen  antecknar  arbetsgruppen  för  kännedom  och  avger
ovanstående redogörelse som svar på motionen och föreslår för full-
mäktige att motionen förklaras slutbehandlad.

Beslut:
Kommunstyrelsen  beslöt  enhälligt  enligt  kommundirektörens  förslag
med tillägget att även kommunstyrelsens ordförande ska kallas till ar-
betsgruppens möten. 
_________

Kfge § 4 Bilaga:
- motion
- beslut gällande finska skolans framtid kst § 7/30.1.2023

Beslut: 
Under  diskussionen  föreslog  Pentti  Rajala,  understödd  av  Carola
Bengs-Lattunen, att finska skolnämndens ordförande även kallas till ar-
betsgruppens möten. Fullmäktige godkände enhälligt förslaget. 

Till övriga delar godkändes kommunstyrelsens förslag. 
_________


