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Cecilia Johansson, skoldirektör Nåhd, på uppdrag av förbundsstyrelsens ordförande. 
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§ 20 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 

FST § 20 Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 80 kallar 
27.05.2020 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 20.05.2020 kungjorts att för-
bundsstyrelsen sammanträder onsdagen den 27.05.2020 på GHS, i matsalen kl. 
16.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende måndagen den 
01.06.2020.  

 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i förbundssty-
relsen samt digitalt åt förbundsfullmäktiges ordförande, viceordförande och för-
bundsstyrelsens ersättare onsdagen den 20.05.2020.  

 
 

Beslut: Mötet är lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 

____________________ 
  

§ 21 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 
 

FST § 21 Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 91  
27.05.2020 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 Jonas Back och Mikael Lindholm i tur 
att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet. 
 
 
Beslut: Enligt förslag. 
 

____________________ 
 

 
§ 22 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

FST § 22  
27.05.2020  
 

Beslut: Godkänns utan ändringar.  
____________________ 
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§ 23 GEMENSAM ORGANISATION AV BARNOMSORGS- OCH GRUNDSKOLE- 
 PSYKOLOGER  
 
FST § 23 
27.05.2020 Frågan om gemensam organisation för skolpsykologerna har varit aktuell ge-

nom åren.  
 

I september 2019 presenterades en utredning som gjordes av Lighthouse 
(Sandra Rasmussen) på uppdrag av Ålands landskapsregering. Utredningen 
visar tydligt på behovet av en gemensam organisation för barnomsorgs- och 
skolpsykologerna.  
 
 
Utifrån utredningen föreslås Mariehamn bli huvudman för organisationen och 
bildningschefen i Mariehamn har tagit fram förslag till organisation, budget och 
samarbetsavtal.  
 
NÅHD har två skolpsykologtjänster inrättade, liksom SÅHD och Mariehamn. 
Tanken är att dessa tjänster sammanförs under en gemensam organisation 
där kostnaderna fördelas enligt kommunernas barn- och elevantal i åldern 0-
15 år.  
 
Psykologerna fattar inga beslut utan dessa blir kvar på varje kommuns före-
dragande i barnomsorgs- och skolfrågor i respektive organ. 
 
Ålands landskapsregering har i budget 2020 avsatt 30 000 € för genomföran-
det en gemensam organisation, dels till ett gemensamt journalföringssystem 
för psykologerna och en verksamhetsutvecklare för uppbyggnad av organisat-
ionen. För att nyttja dessa pengar har en plan för förverkligande tagits fram 
och beslut om ingående av avtal bör fattas inom augusti 2020. 
 
 
Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen ställer sig positiv till en gemen-
sam organisation för skolpsykologerna och omfattar förslaget till avtal för ge-
mensam barnomsorgs- och skolpsykologorganisation under Mariehamns stad 
och ger skoldirektören i uppgift att underteckna samarbetsavtalet. Ärendet del-
ges medlemskommunerna.  
 
 
Beslut: Förbundsstyrelsen är positiva till förslaget och ser fram emot ett full-
ständigt avtal som inkluderar kostnadsfördelningen innan förbundsstyrelsen 
fattar beslutet om att teckna avtal.  
 

____________________ 

 
 Bilaga 1/ 27.05.2020  Förslag till samarbetsavtal psykologer 
 Bilaga 2/ 27.05.2020  Förslag till budget 2021 och kostnadsfördelning  
 Bilaga 3/ 27.05.2020  Bakgrundsmaterial gemensamma psykologer 
 _____________________ 
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§ 24 GEMENSAM BARNOMSORGSLEDNING INOM NÅHD  
 
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 § 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 barnomsorgsledning under distriktet vän-
tats 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 or-
ganisation 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 barnom-
sorgschefen. Det nya avtalet behöver delges och godkännas av samarbetskommunerna.  

  
 Saltvik önskar att förbundsstyrelsen för Nåhd klargör hur kostnader för skoldirektörens tid och 

förvaltning av Nåhd, förvaltning av nämnder och skolledarsamverkan kommer att fördelas om 
en gemensam barnomsorgsledare för Nåhd införs.  

  
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen konstaterar att fyra av distriktets fem medlems-

kommuner; Finström, Geta, Sund och Vårdö önskar att en gemensam barnomsorgsledning ord-
nas under norra Ålands högstadiedistrikt. 

 Skoldirektören ges i uppdrag att sammankalla kommundirektörerna i Geta, Finström, Sund och 
Vårdö för uppgörande av förslag till övergångsavtal, samarbetsavtal tjänste- och organisations-
beskrivning av gemensam barnomsorgsledning för Nåhd.  

 
 Beslut: Enligt förslag. 

 
FST § 24 
27.05.2020 Kommundirektörerna i Vårdö/ Sund, Finström, Geta har tillsammans med skol-

direktören och ekonomichefen tagit fram ett förslag till organisation, samar-
betsavtal, arbetsbeskrivning och budget för en gemensam barnomsorgschef i 
NÅHD.  

  
Samarbetet omfattar samordning av kommunernas barnomsorgslednings-
funktion i NÅHD:s organisation genom en tjänst som barnomsorgschef för av-
talskommunerna. Förman för barnomsorgschefen är kommunalförbundets 
chef.  
 
Barnomsorgschefen bereder ärenden som berör barnomsorgen. Ärenden före-
dras i det organ som handhar barnomsorgen i respektive avtalskommun av 
kommunalförbundets chef.  
 
Driftskostnaderna för gemensam barnomsorgschef finns under ett eget kost-
nadsställe och fördelas enligt antalet barn under skolålder i avtalskommunerna 
under ifrågavarande år. 
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 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till organi-

sation, samarbetsavtal, och befattningsbeskrivning för en gemensam barnom-
sorgschef i NÅHD. Förbundsstyrelsen skickar avtalet vidare till kommunerna 
för godkännande inom augusti 2020.  

 
    
 Beslut: Enligt förslag. 

 
 
_____________________ 

  
 Bilaga 4/ 27.05.2020  Avtal gemensam barnomsorgschef 
 Bilaga 5/ 27.05.2020  Befattningsbeskrivning barnomsorgschef 
 Bilaga 6/ 27.05.2020  Förslag till budget och fördelning 2021 
 Bilaga 7/ 27.05.2020  Bilder över organisation 
 

_____________________ 
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§ 25 BUDGET 2021  
 
FST § 25 
27.05.2020 Vid beredning av budget, ekonomiplanen och verksamhetsplanen skall enligt 

grundavtalet §13 medlemskommunerna ges tillfälle att framlägga förslag till 
utvecklandet av kommunalförbundets verksamhet. 

 
 Den preliminära budgeten och ekonomiplanen tillställas medlemskommunerna 

senast 30.09 och den godkända budgeten och ekonomiplanen den 30.11. Till 
det förslag som föredras för förbundsfullmäktige skall medlemskommunernas 
yttrande bifogas. 

 
 För att få budgetprocessen smidig föreslås att en arbetsgrupp bestående av 

två medlemmar ur förbundsstyrelsen, rektorn, ekonomichefen och skoldirektö-
ren tillsätts. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett budgetförslag för 2021 
utifrån givna ramar. Ekonomichefen är arbetsgruppens sammankallare. 

 
 
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp för budget 

2021 och fastställer budgetramarna enligt bilaga.    
 
 

    
 Beslut: Förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av ekonomichefen 

som sammankallare, skoldirektören, rektorn, förbundsstyrelsens ordförande 
och förbundsstyrelserepresentant Marianne Häggblom för framtagande av för-
slag till budget 2021 enligt budgetram enligt bilaga 8.    
 
 
_____________________ 

  
 Bilaga 8/ 27.05.2020  Ram 2021 

_____________________ 
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§ 26 FÖRORDNANDE AV VIKARIERANDE REKTOR 

 

FST § 26 
27.05.2020  Rektorn vid Godby högstadieskola är beviljad föräldraledighet under läsåret 

2020-2021. 
 
 Förbundsstyrelsen har  aktivt arbetat med att utveckla ledningsstrukturen i sko-

lan de senaste åren. För att bibehålla kontinuiteten har frågan om att vikariera 
rektorn ställts till ledningsgruppen, men ingen vill ta på sig rektorsrollen. Skol-
direktören har tittat på lämpliga kandidater i skolledargruppen och tillfrågat Sofi 
Ekholm om vikariatet. Sofi är behörig för rektorsuppgiften och har erfarenhet 
av ledarskap samt jobbat som lärare i högstadium. Sofi ställer sig till förfo-
gande för vikariatet. 

 
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen utser Sofi Ekholm till vikarie-

rande rektor för Godby högstadieskola för tiden 01.08.2020-31.07.2021. 
 
 

    
 Beslut: Enligt förslag.  
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§ 27 UTBETALNING AV INARBETAD MERTID 

 

FST § 27 
27.05.2020 Ledningsgruppen för NÅHD följer kontinuerligt upp mertiden hos personalen. 

Gruppen konstaterar att vissa arbetstagare inte lyckats med att ta ut sin inarbe-
tade tid i ledighet under de senaste åren vilket lett till stor mertid.  

 
 Ledningsgruppen har genom noggrann flex- och semesterplanering försökt att 

arbetstagarna får ut sin mertid vid lov och andra ledigheter.  
 
 Mertiden per 31.12.2019 är beaktad som skuld i bokslut 2020. 
    
  
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen beslutar att betala ut mertiden per 

31.12.2019 enligt bilaga 2 och uppmanar de anställda att hålla sig till avtalen 
som tillåter maximalt 40 timmar mertid.  

   
  
 
 

Beslut: Enligt förslag. 
 
 
_____________________ 

  
 Bilaga 9/ 27.05.2020  Utredning av mertid 

_____________________ 
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§ 28 JUSTERING AV LÖN 

 

FST § 28 
27.05.2020 I skoldirektörens avtal skall löne- och förmånsgranskning ske årligen av för-

bundsstyrelsen och skoldirektören senast i maj månad. Senaste lönejustering 
är gjord i maj 2018, då 2019 aldrig gjordes pga. ordförandebyte.   

 
 Skoldirektören har anhållit om en justering av lönen från 31.05.2019 till 6 125 

€ och från maj 2020 till 6 350 € med motivering att NÅHD förvisso är ett distrikt 
med färre elever än SÅHD men med ett betydligt bredare ansvars- och upp-
giftsområde.  

 
 Skoldirektören anmäler jäv, vilket godkänns. 
 
 
 

Förslag av Fst ordf: Förbundsstyrelsen godkänner skoldirektörens begäran 
om lönejustering med motivering till att den är jämförbar med södra Ålands 
skoldirektörslön.   
 

  
.  

Beslut: Förbundsstyrelsen besluter att skoldirektörens lön justeras till 6 350 € från 
1.5.2020. 
 
 
_____________________ 
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§ 29 DELGIVNINGAR 

 

FST § 29 
27.05.2020 Förbundsstyrelsen för kännedom meddelas följande: 
 

 

• Information med anledning av Corvid-19 viruset 
 
 
Mötet avslutas kl. 20.30 
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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: §§  
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 
 
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: §§  
 
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. 

 


