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§ 9 SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE; UPPROP OCH RÖSTLÄNGD 
 

FFGE § 9  
01.11.2018 Förbundsfullmäktiges sammanträde inleds enligt förvaltningsstadgan § 50, med 

namnupprop, som förrättas kommunvis i alfabetisk ordning, dock så att ordföranden 
uppropas sist. Sedan namnupprop förrättats skall ordföranden konstatera vilka leda-
möter som anmält förhinder och vilka ersättare som är närvarande i deras ställe. Där-
efter fastställs antalet närvarande röster enligt röstetal.  

 
Sammanträdet bevistas av 7 beslutande ledamöter, varav 5 ordinarie. 

  

  
 Förslag: Namnupprop förrättas och röstlängden fastställs. 
 
 
 Beslut: Enligt förslag.  
 
 

 ________________ 
  
 Bilaga 1/ 01.11.2018 Röstlängd 
 ________________ 
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§ 10 KONSTATERANDE AV SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
 

FFGE § 10   
31.10.2019 ”Kallelse till förbundsfullmäktiges sammanträden skall sändas minst 15 dagar före 

sammanträdet till varje förbundsfullmäktigeledamot separat och till de personer som 
har såväl närvaro- som yttranderätt vid sammanträdet. Inom samma tid skall sam-
manträdet kungöras på anslagstavlan för offentliga kungörelser. I kallelsen skall 
anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och vilka ärenden som skall behand-
las.” (Citat från förvaltningsstadgans § 44) 

 
  ”Förbundsfullmäktige är beslutfört då de närvarande ledamöterna representerar minst 

två tredjedelar (2/3) av det sammanlagda röstetalet och minst fyra (4) medlemskom-
muner är representerade. Om det vid mötet representerade röstetalet understiger två 
tredjedelar till följd av att en eller flera av de närvarande ledamöterna är jäviga i ett 
ärende är förbundsfullmäktige ändå beslutfört i ärendet. Beslut fattas med enkel ma-
joritet av de röster som är representerade vid mötet. Beslut om upplösning av förbun-
det fattas med kvalificerad (2/3) majoritet av det sammanlagda röstetalet.” (Citat från 

grundavtalet § 8) 
 
 

   

 Förslag: Förbundsfullmäktige konstaterar sammanträdet lagligen sammankallat och 
beslutfört. 

 
 
 Beslut: Enligt förslag. 
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§ 11 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 
 
FFGE § 11  
31.10.2019 Enligt förvaltningsstadgan för Norra Ålands Högstadiedistrikt § 68 skall förbundsfull-

mäktiges protokoll justeras av två förbundsfullmäktigeledamöter som valts för detta 
uppdrag separat för varje gång, ifall inte förbundsfullmäktige beslutat annorlunda i 
något ärende.  

 
 Protokollet justeras direkt efter sammanträdet.  

 
 
 Beslut: Till protokolljusterare utsågs Roger Höglund och Göran Gottberg. Protokollet 

justeras direkt efter mötet.  
 
 
 _________________ 
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§ 12 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 
  

FFGE § 12  
31.10.2019 Enligt Förvaltningsstadgan för NÅHD k.f 45 § skall för varje sammanträde uppgöras en 

föredragningslista över de ärenden som skall behandlas av förbundsfullmäktige. Före-
dragningslistan skall innehålla en redogörelse för de ärenden som skall behandlas 
jämte eventuella bilagor samt förbundsstyrelsens eller annat beredningsorgans förslag 
till beslut.  

 
 
 Förslag: Förbundsfullmäktige godkänner föredragningslistan i föreliggande form. 

 
 

Beslut: Enligt förslag. 
  
 
 

__________________ 
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§ 13 FYLLNADSVAL TILL FÖRBUNDSSTYRELSEN SAMT VAL AV ORDFÖRANDE 
 
FFGE § 6  
15.03.2018 Enligt §70 i förvaltningsstadgan för Norra Ålands Högstadiedistrikt tillsätter förbundsfullmäktige en för-

bundsstyrelse som består av fem medlemmar, en från varje medlemskommun, jämte personliga ersät-
tare. Av ledamöterna väljer förbundsfullmäktige en till ordförande och en till vice ordförande. Förbundssty-
relsens mandatperiod är två år.  

   
 Konstaterande: Vid Norra Ålands mellankommunala ombudsstämman från 29.2.2016 finns beslut om att 

Finström har ordförandeposten och Geta vice ordförandeposten. 
 
 Förbundsstyrelsen för NÅHD har under mandatperiod 2016-2017: 
 Viveka Eriksson, ordf.   ers. Torbjörn Björkman 
 Marie-Louise Samuelsson-Carlsson  ers. Marianne Häggblom  
 Jan Lindgrén   ers. Janette Ekström-Phathong 
 Göte Winé   ers. Christer Mattsson 
 Mikael Lindblom   ers. Magnus Sandberg 
 
 Geta har meddelat att Marie-Louise Samuelsson Carlsson begärt befrielse och ersätts med Gunnel Nord-

lund-White, personlig ersättare Marianne Häggblom.  
 
 Viveka Eriksson har meddelat att hon önskar avstå uppdraget som ordförande i NÅHD:s förbundssty-

relse. Finström har vid kommunstyrelsens sammanträde 14.03.2018 enhälligt beslutat att föreslå till 
NÅHD:s förbundsfullmäktige Inger Rosenberg-Matsson som ordförande i förbundsstyrelsen.  

  
 
 Beslut: Förbundsfullmäktige beslutar enhälligt att tillsätta förbundsstyrelse för 2018-2019 enligt följande: 
 

 Inger Rosenberg- Mattsson, ordf.  ers. Torbjörn Björkman 
 Gunnel Nordlund- White  ers. Marianne Häggblom 
 Jan Lindgrén   ers. Janette Ekström-Phathong 
 Göte Winé   ers. Christer Mattsson 

 Mikael Lindholm ers. Magnus Sandberg 

 

FFGE § 13  
31.10.2019 Förbundsstyrelsens ordförande Inger Rosenberg Mattson avled i juli 2019, varpå för-

bundsfullmäktige behöver utse en ny representant till förbundsstyrelsen.  
 

Förbundsstyrelserepresentant Göte Winé har förlorat sin valbarhet och en ny represen-
tant behöver utses.  
 
Förbundsstyrelsens mandatperiod utgår den 31.12.2019 eller fram till dess att ny för-
bundsstyrelse valts.  

 
 Tillsättande av förbundsstyrelse och val av presidium sker i enlighet med kommunalla-

gen 48 §. Valbar till ledamot i styrelsen är den som har kommunen som sin hemkom-
mun och som har rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet, med undantag 
enligt kommunallagen 47 §. 

 
 Enligt NÅHD:s grundavtal 9 § tillsätter förbundsfullmäktige en förbundsstyrelse. I för-

bundsstyrelsen företräds varje medlemskommun av en ordinarie ledamot med personlig 
ersättare.  



8 
 

NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT     FÖRBUNDSFULLMÄKTIGE      PROTOKOLL NR 2/31.10.2019 
_________________________________________________________________________________________ 

 

 

Signaturer                    Protokolljusterare                 Protokolljusterare               Utdragets riktighet bestyrkes 
 
 

                            

 
 Den norråländska ombudsstämman § 5/ 29.02.2016 enades kring att Finström har ord-

förandeskap i NÅHD:s förbundsstyrelse och Saltvik i förbundsfullmäktige under mandat-
perioden. Kommunerna ansvarar för att jämställdhetsprincipen fäljs vid val av ledamöter 
och ersättare.  

 
 Kommunstyrelsen i Finström nominerar Torbjörn Björkman som ny ledamot i förbunds-

styrelsen och tillika ordförande. Till personlig ersättare föreslås Solveig Gestberg.  
 
 Kommunstyrelsen i Sund nominerar Sonja Lindström-Winé till ledamot i förbundsstyrel-

sen, Christer Mattson kvarstår som personlig ersättare. 
 
  

 Beslut: Till förbundsstyrelse och presidium för Nåhd under resterande mandatperiod 
2019 utses: 

 
 Torbjörn Björkman, ordf.  ers. Solveig Gestberg 
 Gunnel Nordlund- White, vice ordf. ers. Marianne Häggblom 
 Jan Lindgrén   ers. Jörgen Lindblom 
 Sonja Lindström-Winé  ers. Christer Mattsson 

 Mikael Lindholm ers. Magnus Sandberg 
 

 
__________________ 
 
Bilaga 2/ 31.10.2019 Protokollsutdrag Finströms kommunstyrelse 
Bilaga 3/ 31.10.2019 Protokollsutdrag Sunds kommunstyrelse 
__________________ 
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§ 14 TAXOR FÖR UTHYRNING VID GHS 2020 
 
FST § 40 
19.09.2019  Taxorna vid uthyrning av utrymmen vid Godby högstadieskola genomgicks inför budget 

2019. Hyresintäkterna i bokslut 2018 var totalt 3 244 € och är i budget 2020 budgeterat 
till 3 500 €.  

 
  Fastighetskostnader per m2 bokslut 2017 är 84€ 
 

Utrymme Area Kostn./år Kostn. per dag/ 
tim u läsår 

Hyra 
komm.inv. / övr 

Gymnastiksal 450 m2 37 800 201/33,50 27,27/36,36 

½ gymnastiksal   101/16,76 13,63/18,18 

Omklädningsrum 35 m2 2940 16/2,61 22,72 

Klassrum 58 m2 4872 26/4,32 13,36 

Matsal 188 m2 15 792  84/14,00 13,36 

Kök 90 m2 7 560 40/6,70 22,72 

Träslöjdsal 95 m2 7 980 42/7,07 27,27 

Metallslöjdsal 80 m2 6 720 36/5,96 27,27 

 
I kostnaden ingår samtliga fastighetskostnader och är fördelade jämt per m2. Kostnaderna är fördelade enligt dagar under 
läsåret (188) och lektionstimmar per dag (6). Aktiviteter i vissa utrymmen förbrukar mer el och vatten och andra mindre, 
dessa skillnader har inte beaktats i kostnadsfördelningen. 
 
 

  Förslag till taxor för uthyrning 2020 har inga ändringar jämfört med senaste år. 
    
    
  Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att tax-

orna för uthyrning av utrymmen vid Godby högstadieskola år 2020 fastställs enligt bi-
laga nr 1/25.09.2019. 
 
 
Beslut: Enligt förslag.  
 

 
FFGE § 14  
31.10.2019  
 
  Beslut: Enligt förslag. 
 

___________________ 
  

 Bilaga 4 /31.10.2019 Förslag till taxor för uthyrning vid GHS 2020 
___________________ 
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§ 15 BUDGET 2020 OCH EKONOMIPLAN 2021-2022 
  

FST § 41  
25.09.2019 En referensgrupp utsedd av FST § 35, 12.06.19 bestående av förbundsstyrelseordfö-

rande Inger Rosenberg-Mattsson och vice ordförande Gunnel Nordlund-White samt 
rektor Ida Fyrqvist, ekonomichef Seija Säike och skoldirektör Cecilia Johansson har 
träffats för att arbeta med budgetförslaget 2020 utifrån de ledande tjänstemännens ut-
kast.  

 
Direktiven från förbundsstyrelsen inför budgetarbetet 2020 var att utgå från ramen, bi-
laga 3 FST §35. Gruppen har även tagit del av kommunernas ramar.  

 
 Budgeten uppgörs som en rambudget där varje resultatenhet får en penningram som 

på nettonivå är bindande för dem under året. Resultatenheterna får omdisponera sina 
medel inom ramen under förutsättning att de mål som satts upp inte frångås. Omdis-
poneringar mellan resultatenheterna skall godkännas av förbundsstyrelsen. Budgete-
rade medel får dock inte flyttas mellan drift och investeringar utan beslut från förbunds-
fullmäktige.  

 
 I de fall där budgeterade tjänster och arbetsavtal inte tillsätts får dessa medel enbart 

användas till köp av dylika tjänster i form av till exempel konsulttjänster. Övriga omdis-
poneringar i löneanslaget skall tillställas förbundsstyrelsen.  

 
  

 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att 
budget 2020 är en rambudget och att bilagda budgetförslag för kommunalförbundet 
NÅHD fastställs i enlighet med de bindande nivåerna. 

 

 
Beslut: Enligt förslag med tillägget under investeringsdelen att en undersökning av 
fastigheten pågår och misstanke om att relativt stora renoveringar behövs. 

 
 FFMG § 15 

31.10.2019 Skoldirektörens konstaterande:  
  
 Utifrån de (per 30.10.20) inkomna kommentarerna på NÅHD:s budget 2020 och eko-

nomiplan 21-22 omfattar Sund budgetförslaget. Saltvik uppmanar NÅHD att presen-
tera ett budgetförslag 4% lägre än budget 2019. Därutöver önskar Saltvik att fullmäk-
tige ser över innehållet i specialbarnträdgårdslärartjänsterna. 
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 Då NÅHD:s budget består av olika delar med ett antal fördelningsprinciper är den sk. 

rambudgeten (s. 7 i budgetdokumentet) den del som tjänstemän och förbundssty-
relse kan påverka. Till största delen fördelas rambudgeten enligt antalet elever. 

  
 Ramen stiger med ca 200 000€ för att det ökade elevantalet kräver femparallelliga 

klasser i åk 7 från hösten -19 och åk 7 och åk 8 från hösten -20. Därutöver utökas 
elevvården från en till två skolkuratorer.  

  
 Saltviks elevantal har sjunkit i Bu-19 jämfört med Bu-20 med -5,7%.  
 
 

 
 
 Specialbarnträdgårdlärarnas arbetsschema ses över direkt för att bättre motsvara för-

delningsprincipen. 
 
  

  Beslut: Förbundsfullmäktige godkänner budget 2020 och ekonomiplan 2021-2022 
med tillägget att förbundsfullmäktige vill få en statusuppdatering av renovering-
splanen delgiven på följande möte.  

 
__________________ 
 

 Bilaga nr 5/ 31.10.2019 Budget 2020 & Ekonomiplan 2021- 2022  
 Bilaga nr 6/ 31.10.2019 Utlåtande Sunds kommun 
 Bilaga nr 7/ 31.10.2019 Utlåtande Saltviks kommun 
  
  

Jämförelse utfall 2018, rambudget 2019 och 2020 
 
     Förändring €  Förändring % Förändring % 

  Bokslut 2018 Budget 2019 Budget 2020 2020/2018  2020/2018 2020/2019 

Finström 1 560 978    1 773 103    1 776 725    215 747    13,8% 0,20% 
Geta 182 917    186 947    245 048    62 131    34,0% 31,08% 

Saltvik 1 030 683    1 019 318    952 327    -78 356    -7,6% -6,57% 

Sund 444 673    557 876    684 851    240 178    54,0% 22,76% 

Vårdö 182 150    167 969    245 534    63 384    34,8% 46,18% 

  3 401 400    3 705 214    3 904 483    503 083    14,8% 5,38% 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

 
BESVÄRSFÖRBUD 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112  
§ kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över  
beslutet. 
 
Paragrafer:  

 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av 
rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 
beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbe-
svär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbe-
svär på den grunden att  

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3. beslutet annars strider mot lag 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 Mariehamn 
 
Paragraf:  
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter 
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när 
protokollet har lagts fram offentligt. 
 
Besvärsskrift 
I besvärsskriften skall uppges 
- ändringssökandens namn, yrke boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras 
 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat skriften. Om end-
ast den som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress 
anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och 
intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandling-
arna 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. 


