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§ 1 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 

FST § 1 Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 80 kallar 
11.03.2020 ordförande eller viceordförande till sammanträde. I kallelsen skall anges tidpunkt 

och plats för sammanträdet, samt vilka ärenden som skall behandlas. Kallelse bör 
skickas minst 4 dagar på förhand. 

 
Enligt 23 § mom. 2 i kommunallag för landskapet Åland är förbundsstyrelsen, en 
nämnd, en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är 
närvarande (I NÅHD:s förbundsstyrelse 3 medlemmar). 

  
På förbundskansliets elektroniska anslagstavla har den 04.03.2020 kungjorts att för-
bundsstyrelsen sammanträder onsdagen den 11.03.2020 på NÅHD:s förbunds-
kansli kl.16.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsda-
gen den 12.03.2020.  

 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i förbundssty-
relsen samt digitalt åt förbundsfullmäktiges ordförande, viceordförande och för-
bundsstyrelsens ersättare onsdagen den 04.03.2020.  

 
 

Beslut: Förbundsstyrelsen konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.  
 

____________________ 
  

§ 2 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 
 

FST § 2 Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 91  
11.03.2020 skall protokollet undertecknas av ordförande och sekreterare samt justeras av två 

för varje gång särskilt utsedda ledamöter i styrelsen.  
   

Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Mikael Lindholm och Gunnel Nordlund-
White i tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet. 
 
 
Beslut: Till protokolljusterare utses Mikael Lindholm och Jan Lindgrén.  
 

____________________ 
 

 
§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

FST § 3  
11.03.2020  
 

Beslut: Föredragningslistan godkänns utan ändringar.  
____________________ 
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§ 4 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019 

 

 
FST § 4 
11.03.2020 Ekonomichef Seija Säike presenterar bokslut och verksamhetsberättelse för 

2019.  
  

 Utfall rambudget  
 
 

 

 

 

 
 

  
Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen tar del av bokslut och verksamhetsbe-
rättelse och konstaterar att bokslutet 2019 är 217 754 € under rambudgeten och re-
sultatet 0 € för verksamhetsår 2019.  
Förbundsstyrelsen skickar bokslut och verksamhetsberättelse vidare till förbunds-
fullmäktige för fastställande. 

 
 

Beslut: Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till bokslut och verksamhetsberät-
telse för Nåhd 2019 och skickar ärendet vidare till förbundsfullmäktige för faststäl-
lande.  
  
_____________________ 
Bilaga 1/ 11.03.2020 Balansbok 2019 Nåhd 
_____________________ 

  

  Budget 2019 
Förändr 
u året Total budget 2019 Bokslut 2019 Avvikelse Använt % Bokslut 2018 

Förvaltning 281 784,53 0,00    281 785,53    249 362,16    -32 422,37 88,49% 259 064,99 

Skolverksamhet 3 189 981,76 0,00    3 189 981,76    3 033 146,21    -156 835,55 95,08% 2 996 342,37 

Elevvård 233 448,14 0,00    233 448,14    204 952,01    -28 496,13 87,79% 145 992,48 

Totalt 3 705 214,43 0,00 3 705 215,43    3 487 460,38    -217 754,05 94,12% 3 401 399,84 
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§ 5 REMISSBEGÄRAN FÖR DEN ALLMÄNNA DELEN PÅ DEN NYA LÄROPLANEN 
FÖR GRUNSDSKOLAN PÅ ÅLAND  
 
FST § 5 
11.03.2020 Landskapet Åland har en egen läroplan som förnyas parallellt med lagrevide-

ringen och tas i bruk 2021. Syftet med revideringen är att undervisningen skall 
bättre kunna ta hänsyn till förändringar i omvärlden och att stärka skolans upp-
drag att bygga en hållbar framtid. Den nya läroplanen är en produkt som skall 
möta samhällets krav på skolan och ge dem som arbetar i grundskolan ett tyd-
ligt verktyg för att skapa en enhetlig grundskola på Åland. 

 
Läroplanen är indelad i två delar; den allmänna delen och ämnesdelen. I den 
allmänna delen redogörs för vilka riktlinjer skolorna skall arbeta enligt. Värde-
grund, samarbete, pedagogiska inriktningar och bedömning är områden som 
tas upp i allmänna delen.  
 
En remissbegäran på utkastet har begärts på den allmänna delen av kommu-
ner och samarbetsinstanser, remisstiden pågår till 24.4.2020.  
 

  
Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen diskuterar förslaget till allmänna delen 
på läroplan för grundskolan och omfattar skoldirektörens förslag till remissvar.  

 
 

Beslut: Enligt förslag. 
 
 
_____________________ 
Bilaga 2a/ 11.03.2020 Remissbegäran  
Bilaga 2b/11.03.2020 Utkast läroplan för grundskolan på Åland,  
 Allmänna delen 
Bilaga 2c/ 11.03.2020 Förslag till remissvar. 
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§ 6 GEMENSAM BARNOMSORGSLEDNING 
 
FST§ 44 
25.09.2019 Finströms kommun har i kommunstyrelsen § 131/ 28.08.2019 behandlat barnomsorgsledning 

och föreslår att Norra Ålands högstadiedistrikt återupptar arbetet med att samplanera och 
samordna barnomsorg och grundskola inom distriktet.  

 
 Frågan har varit aktuell flera gånger i förbundsstyrelsen, senast hösten 2017.  
FST § 67 
23.11.2017 Svar angående gemensam barnomsorgsledare har inkommit från Finström, Geta, Sund och Saltvik.  
 
 Av svaren framkommer viljan till samordning både inom distriktet och inom landskapet. Saltvik har 

inte behov av att köpa tjänster från en gemensam barnomsorgsledare. Finström, som enda kommun 
som har en egen BO-ledare, ställer sig positiva till samordning och erbjuder att de kan sälja tjäns-
terna med Finström som värdkommun. Sund och Geta avvaktar kommunsammanslagning. 

  
 Skoldirektörens förslag: En vilja till samordning i distriktet finns, men i nuläget med olika organisat-

ioner i kommunerna och flera olika kommunreformer på gång konstaterar förbundsstyrelsen för 
NÅHD att en gemensam barnomsorgsledare under NÅHD inte är aktuell.  

  
 Beslut: Enligt förslag. 
 
 Landskapsregeringens lagförslag för barnomsorg och grundskola är under behandling och 

planeras att träda ikraft 1.1.2021. I lagförslaget samordnas barnomsorg och grundskola i 
samma lag, vilket är helt i linje med de norr-åländska kommunernas organisation där barnom-
sorg och skola redan idag finns i gemensamma nämnder. Kommunerna blir i det nya lagförsla-
get ålagda att stärka ledningsfunktionerna för verksamheterna med en barnomsorgschef, en 
skolchef eller en gemensam utbildningschef.  

 
 I dagsläget finns ca 400 barn födda på norra Åland 0-5 år enligt ÅSUB 2018. Av dessa är ca 

330 barn i barnomsorgen fördelade på 8 daghem och ett gruppfamiljedaghem. Saltviks kom-
mun har en bildningschef med ansvar för skola, barnomsorg och fritidsverksamhet. Finströms 
kommun har en barnomsorgschef på 100%. I Geta, Sund och Vårdö ligger barnomsorgen un-
der skoldirektören och daghemsföreståndarna har ett utökat ansvar för frågor som borde ligga 
på en barnomsorgsledare/-chef. 

 
 Att samordna barnomsorg och grundskola juridiskt, organisatoriskt och administrativt under högstadi-

edistriktet betyder att skoldirektören, som är kommunalförbundets direktör är föredragande i frågor 
rörande kommunalförbundet och grundskolan. Utökning behöver göras med en barnomsorgschef 
med ansvar för barnomsorgen och föredragande i barnomsorgsärenden. 

 
 Ett nytt samarbetsavtal behöver upprättas där kostnadsfördelningen bör följa samma fördelning som 

avtalet om specialbarnträdgårdslärarna, dvs antalet bar 0-5 år/ kommun enligt ÅSUB. Lönen för 
barnomsorgschef utgår från avtalspunkt 05VKA020 men behöver ligga högre för att vara konkurrens-
kraftig. Utifrån en total årskostnad på 62 500 € för barnomsorgschefen skulle fördelningen för kom-
munerna se ut på följande sätt:  

 
 

 Fördel-
nings-% 

Fördelning då alla 
kommuner deltar 

Fördel-
nings-% 

Fördelning utan 
Saltvik 

Finström 40,3 25 188 € 60,2 37 653 € 

Geta 6,0 3 750 € 9,5 5 925 € 

Saltvik 33,0 20 625 € 0 0 € 

Sund 13,1 8 186 € 20,2 12 615 € 

Vårdö 7,6 4 750 € 10,1 6 307 € 

 100 % 62 500 €  62 500 € 
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 Träder inte lagförslaget för barnomsorg och grundskola ikraft kvarstår ändå kommunernas behov av 

samsyn, gemensam administration och förvaltning av barnomsorgen. Norra Ålands högstadiedistrikt 
och kommunerna samarbetar redan idag genom ett separat avtal om specialbarnträdgårdlärarna för 
barnomsorgen. 

 
 Förslag på tjänstebeskrivning för barnomsorgschef har utarbetats för att klargöra vad som ingår i 

barnomsorgschefens uppdrag. 
 
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen ser positivt på Finströms önskan om att Nåhd 

samordnar ledningen av barnomsorgen under distriktet. Förbundsstyrelsen efterhör vilka kom-
muner som deltar i gemensam barnomsorgsledning under Nåhd.  

 
 
 Beslut: Enligt förslag. 

 
FST § 6 
11.03.2020 På förfrågan om vilka kommuner som deltar i en gemensam barnomsorg har 

svar inkommit från samtliga, då Finström initierat frågan om gemensam barn-
omsorgsledning under distriktet väntats inte svar av dem. Sund, Vårdö och Geta 
är positiva under förutsättning att minst fyra av de fem medlemskommunerna 
deltar. Saltvik klarar av ledningen för barnomsorgen i sin egen organisation med 
bildningsdirektör, som ansvarar för både skola och barnomsorg. 

  
 Sund, Vårdö och Geta har utsett kommundirektörerna till representanter vid 

framtagande av samarbetsavtal mellan de intresserade kommunerna samt 
tjänstebeskrivning för barnomsorgschefen. Det nya avtalet behöver delges och 
godkännas av samarbetskommunerna.  

  
 Saltvik önskar att förbundsstyrelsen för Nåhd klargör hur kostnader för skoldi-

rektörens tid och förvaltning av Nåhd, förvaltning av nämnder och skolledarsam-
verkan kommer att fördelas om en gemensam barnomsorgsledare för Nåhd in-
förs.  

  
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen konstaterar att fyra av distriktets 

fem medlemskommuner; Finström, Geta, Sund och Vårdö önskar att en gemen-
sam barnomsorgsledning ordnas under norra Ålands högstadiedistrikt. 

 Skoldirektören ges i uppdrag att sammankalla kommundirektörerna i Geta, Fin-
ström, Sund och Vårdö för uppgörande av förslag till övergångsavtal, samar-
betsavtal tjänste- och organisationsbeskrivning av gemensam barnomsorgsled-
ning för Nåhd.  

 
 
 Beslut:  
 _________________ 
 Bilaga 3a/ 11.03.2020   Finströms förfrågan 
 Bilaga 3b/ 11.03.2020  Svar från Saltviks kommun 
 Bilaga 3c/ 11.03.2020  Svar från Sunds kommun 
 Bilaga 3d/ 11.03.2020  Svar från Geta kommun  
 Bilaga 3e/ 11.03.2020  Svar från Vårdö kommun 
 _________________  
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§ 7 UPPFÖLJNING FRÅN ARBETSGRUPPEN FÖR UPPGÖRANDE AV RENOVERINGS-
PLAN FÖR GHS 

 
FST § 51 
10.12.2018 Förbundsfullmäktige §18 01.11.2018 godkände Budget 2019 med önskan om en femårsplan för 

renovering av högstadiefastigheten.  
 
 För att få en överblick över renoveringsbehovet och en linje i renoveringen behöver en arbets-

grupp tillsättas med uppdrag att ta fram en helhetsplan för skolans renovering.    
 
 

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen utser arbetsgrupp för att ta fram en femårsplan 
för renovering av GHS. Arbetsgruppen består av förbundsstyrelsens ordförande, rektor, två 
lärarrepresentanter utsedda av kollegiet och fastighetsskötaren. Inom gruppen utses en sekre-
terare och sammankallare. Gruppen har möjlighet att höra sakkunniga. Gruppens ska inlämna 
en mellanrapport till styrelsen senast den 31 mars 2019.  

 
 
FST § 19 
10.04.2019 Vid förbundsstyrelsemötet 10.12.2018 § 51 tillsattes en arbetsgrupp för att ta fram en femårs-

plan för renovering av GHS. Arbetsgruppen har tagit fram en renoveringsplan för Godby hög-
stadieskolas inom- och utomhusmiljö.  

  
 Arbetsgruppen konstaterar att biologi- och textilsalarna behöver prioriteras innevarande bud-

getår 2019. Utemiljön med säkra trafiklösningar genomförs 2020 och en grundrenovering av 
inomhusmiljön genomförs 2021. Gruppen motiverar minskningen av tidsplanen till tre är med att 
det blir fördyrande att sprida särskilt grundrenoveringen av inomhusmiljön i flera etapper.  

 
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen tar del av renoveringsplanen för GHS ute- och 

innemiljö och diskuterar tidsplanen.  
 
 Rektor Ida Fyrqvist får i uppdrag tillsammans med berörda ämneslärare i biologi och textilslöjd 

samt ekonomichefen att planera och genomföra renoveringen av biologi- och textilslöjdssa-
larna inom verksamhetsår 2019. Förbundsstyrelsen involveras i processen och fattar de for-
mella besluten i upphandlingarna.  

  
 Förbundsstyrelsen ger sittande arbetsgrupp i uppdrag att inom september 2019 presentera en 

projektplan för utemiljön med säkra trafiklösningar och en plan över grundrenovering av inom-
husmiljön.  

  
 
 Beslut: Förbundsstyrelsen ger sittande arbetsgrupp i uppdrag att inom september 2019 pre-

sentera en projektplan för utemiljön med säkra trafiklösningar och en plan för grundrenovering 
av inomhusmiljön.  

 
 Arbetarskyddsfullmäktige ges möjlighet att ge utlåtande över renoveringsplanen.  
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FST § 45 
25.09.2019 Förbundsstyrelsen tillsatte i december 2018 en arbetsgrupp för framtagande av en femårig 

renoveringsplan för GHS.  
 
Till gruppen utsågs rektor Ida Fyrqvist, lärare Monika Mattsson, lärare Barbro Lindqvist, fastig-
hetsskötare Kenneth Lindblom och styrelseordförande Inger Rosenberg-Mattsson. Inom grup-
pen valdes Inger R-M till ordförande och sammankallare.  
 
Med anledning av Inger Rosenberg- Mattssons bortgång behöver en ny medlem till arbets-
gruppen utses.  

 

  
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen väljer en representant till arbetsgruppen.  
.  
 

Beslut: Förbundsstyrelsen utser förbundsstyrelsens ordförande till arbetsgruppen.  

 
FST § 7 
11.03.2020 Arbetet med renoveringsplanen har dragit ut på tiden då en mer omfattande 

besiktning av fastigheten varit nödvändig.  
 
 Arbetsgruppen har köpt in byggnadstekniskt kunnande för framtagning av reno-

veringsplanen av Siljan Konsult Ab i samarbete med MIRA Arkitektstudio Ab 
(FST§ 9, 04.03.2019). Utifrån besiktningar av bl.a. tak, dränering, radon- och 
mögelmätningar har Siljan konsult Ab gjort prioriteringar i behoven och tagit 
fram ett förslag till renoveringsplan för de kommande fem åren.  

 
 

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen diskuterar rapporten samt vidare 
åtgärder och antecknar rapporten till kännedom. Vidare konstaterar förbunds-
styrelsen att arbetsgruppen slutfört sitt uppdrag.  

 
 
 Beslut:  
 
 
 _________________ 
 Bilaga 4a/ 11.03.2020  Renoveringsplan, skickas digitalt då den 

kommer 
 Bilaga 4b/11.03.2020  Granskningsrapport Investigo Å342,14.1.19 
 Bilaga 4c/ 11.03.2020  Konditionsgranskning av skolbyggnad,  
   Investigo Å342-2,15.03.19 
 Bilaga 4d/11.03.2020  Granskningsrapport WERPR Å557-2  
   mikrobanalyser ur ytterväggar, 17.10.19 
 Bilaga 4e/11.03.2020  Mikrobanalys, BestLab, 21.11.19 
 Bilaga 4f/11.03.2020  Inspektion av dagvatten samt dränering 
   F:ma Holger Karlsson, 12.11.19 
 Bilaga 4g/11.03.2020  Radonmätning, Radon.ax 21.11.19 
 Bilaga 4h/11.03.2020  Energideklaration 26.06.17 
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§ 8 DELGIVNINGAR 
 
FST § 8 
04.03.2019 Förbundsstyrelsen för kännedom meddelas följande: 
 

• Lr beslut 194 U2, 19.09.2019 GDPR för skolorna. 

• Lr beslut 223 U2, 03.10.19 Stödundervisning i svenska vårterminen 
2019 

• Lr beslut 232 U2, 07.10.2019 Utkast till Landskapslag om barnomsorg 
och grundskola 

• Lr beslut 234 U2, 8.10.2019 Basbelopp för landskapsandelen för driften 
av grundskolorna för år 2020 

• Lr Inbjudan 263 U2, 13.12.2019 Inbjudan till seminarium Dialog 2020 
 

• Lr beslut 7 U2, 23.01.20 Remissbegäran på utkast till nya läroplanen 
(sv, ma, hi, shk, bk) 

• Lr beslut 29 U2, 24.02.20 Stödundervisning i svenska hösten 2019. 

• Lr beslut 50 U2, 20.02.2020 Arbetsplan 2019-2020 högstadieskola 
 

• Ålands ombudsmannamyndighet Anvisningar att upprätta personalpoli-
tisk jämställdhetsplan Nåhd 

 

• Ålands ombudsmannamyndighet Jämställdhetsplan för GHS 
 

• Rektorns tjänstemannabeslut 2019 
 

• Skoldirektörens tjänstemannabeslut 2019 
 

• Förbundsstyrelsens ordförandes beslut 2019: 
 

 
 
Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen antecknar delgivningarna tillkän-
nedom och uppmanar skoldirektören att presentera en personalpolitisk jäm-
ställdhetsplan för Nåhd samt att rektorn utvecklar GHS jämställdhetsplan en-
ligt givna anvisningar.  
 
 
Beslut:  
 

 
 _________________ 
 Bilaga 5/ 11.03.2020  Rektorns tp 2019, (kommer till mötet) 
 Bilaga 6/ 11.03.20  Skoldirektörens tp 2019 (kommer till mötet) 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVSINING 
 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 
Vad förbudet grundar sig på 
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslu-
tet. 
Paragrafer: §§ 2, 3, 4, 5 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: § 1, 6, 7, 8 
 
Enligt 15 § Förv. processL /annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda 
beslut. 
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet:  
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyl-
dighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.     
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
 
Förbundsstyrelsen för NÅHD 
Stornäsvägen 40 B 3 
22410 Godby 
 
Paragrafer: § 1, 4, 5 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från 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. I var-
dera fallet räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 
 
Rättelseyrkandes innehåll 
 
Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall under-
tecknas av den som framställt det. 
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KOMMUNALBESVÄR 

 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anled-
ning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rät-
telseyrkandet. 
 
Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom 
kommunalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem. Ett beslut får överklagas 
genom kommunalbesvär 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 
 
Paragrafer i protokollet: 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses 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. 

 


