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Möteskallelse har utfärdats och anslagits på NÅHD:s elektroniska anslagstavla www.nahd.ax den 
6 juni 2019. Protokollet kungörs och framläggs till påseende på förbundskansliet i Grelsby den 
13:e juni 2019. 
 

Cecilia Johansson, skoldirektör, på uppdrag av förbundsstyrelsens ordförande. 
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Tid Onsdagen den 12.06.2019 kl. 16.45 – 17.25 

Plats NÅHD förbundskansli, Stornäsvägen 40 B 3 

Närvarande Ledamöter: 
 

  Inger Rosenberg-Mattsson, ordf. 
  Gunnel Nordlund-White, vice ordf. 
  Jan Lindgrén  
  Göte Winé 
  Mikael Lindholm 

 

Ersättare: 
 

  Torbjörn Björkman 
  Marianne Häggblom 
  Jörgen Lindblom 
  Christer Mattsson 
  Magnus Sandberg 

 

Övriga närvarande  
 Rosa Salmén, förbundsfullmäktiges ordförande 
 Camilla Olin, förbundsfullmäktiges vice ordf. 
 Ida Fyrqvist, rektor  
 Seija Säike, ekonomichef  
 Cecilia Johansson, skoldirektör 

 

Ärenden §§ 29 - 36 

Underskrifter Godby den 12.06.2019  

   

 Inger Rosenberg-Mattsson 
Ordförande  

Cecilia Johansson 
Sekreterare  

Protokolljustering  
 
 
 

 

  
Göte Winé 
Protokolljusterare 

 
Gunnel Nordlund-White 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är 
kungjort  

Godby den 6 juni 2019  

Protokollet är 
framlagt till påse-
ende  

Godby den 13 juni 2019  

Intygar Cecilia Johansson 
skoldirektör 

 

Utdragets riktighet be-
styrkes 

Godby den   

   

Underskrift Marica Sundholm,  
Byråsekreterare 
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§ 29 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 

FST § 29 Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 80 kallar 
12.06.2019 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 06.06.2019 kungjorts att för-
bundsstyrelsen sammanträder onsdagen den 12.06.2019 på NÅHD:s förbunds-
kansli kl.16.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsda-
gen den 13.06.2019.  

 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats digitalt åt medlemmarna i för-
bundsstyrelsen samt digitalt åt förbundsfullmäktiges ordförande, viceordförande och 
förbundsstyrelsens ersättare torsdag 06.06.2019.  

 
 

Beslut: Ordförande konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört. 
 

____________________ 
  

 
§ 30 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 

 

FST § 30 Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 91  
12.06.2019 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 Jan Lindgrén och Mikael Lindholm i tur 
att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet. 
 
 
Beslut: Till protokolljusterare utses Göte Winé och Gunnel Nordlund-White.  
 

____________________ 
 

 
§ 31 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

FST § 31  
12.06.2019  
 

Beslut: Föredragningslistan fastställes utan ändringar.  
____________________ 
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§ 32 VAL AV LEKTOR I ENGELSKA OCH SVENSKA 
 
FST § 26 
08.05.2019 En tillsvidare tjänst som lektor i engelska och svenska från 01.08.2019 har varit utannonse-

rad. Sju ansökningar har inkommit, varav fyra är behöriga.  
 

  
 Skoldirektörens förslag: Ärendet återremitteras. 
.   
  

Beslut: Enligt förslag 

 
 
FST § 32  
12.06.2019 En tillsvidare tjänst som lektor i engelska och svenska från 01.08.2019 har varit ut-

annonserad. Sju ansökningar har inkommit, varav fyra är behöriga.  
 
 De fyra behöriga har intervjuades av rektor Ida Fyrqvist och vicerektor Zandra Ax-

elsson. Utifrån intervjuerna föreslår de att Josefin Nordberg föreslås till tjänsten.  
 
   
 
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen utser Josefin Nordberg till lektor i eng-

elska och svenska från den 1.8.2019 och tillsvidare. Anställningen inleds med ett 
års prövotid. 

 Enligt lag om kontroll av brottslig bakgrund hos personer som skall arbeta med 
barn (ÅFS nr 3/ 2004) krävs av den som blir vald att uppvisa ett utdrag ur straffre-
gistret. Utdraget skall uppvisas till förbundskansliet snarast.   

   
  
  

Beslut: Enligt förslag. 
 
 

 ____________________ 
  

Bilaga 1/ 12.06.2019  Sammanställning av de sökande. 
 ____________________ 
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§ 33 TILLSÄTTANDE AV ARBETARSKYDDSKOMMISSION  

 

FST § 33 
12.06.2019 En arbetarskyddskommission ska inrättas på en arbetsplats där minst 20 arbetsta-

gare regelbundet arbetar. Arbetsgivaren tar initiativet till att inrätta en arbetar-
skyddskommission. Arbetarskyddskommissionens mandatperiod är två år. 

Arbetsgivaren och arbetstagarna på arbetsplatsen är företrädda i arbetarskydds-
kommissionen. Kommissionen har fyra, åtta eller tolv medlemmar. Av medlem-
marna företräder en fjärdedel arbetsgivaren, hälften den grupp av arbetstagare el-
ler arbetstagare i tjänstemannaställning som är den större och en fjärdedel den 
grupp som är den mindre av dessa grupper. Man kan även komma överens om 
saken på något annat sätt. 

Arbetsgivaren utser sin företrädare i arbetarskyddskommissionen. Arbetarskydds-
chefen har rätt att delta i arbetarskyddskommissionens sammanträden även om 
han eller hon inte är medlem. 

Arbetarskyddsfullmäktige är medlemmar i arbetarskyddskommissionen på basis 
av sin ställning. De övriga företrädarna för arbetstagarna utses genom val i 
samma förfarande som vid val av arbetarskyddsfullmäktig. 

Ordförande för arbetarskyddskommissionen är arbetsgivaren. Arbetsgivaren utser 
en företrädare med uppgift att sköta beredningen av de ärenden som arbetar-
skyddskommissionen behandlar. 

Medlemskapet i arbetarskyddskommissionen får inte medföra kostnader för kom-
missionens medlemmar. Medlemmarna får ersättning för tidsanvändning och in-
komstbortfall enligt samma principer som arbetarskyddsfullmäktigen. 

.  Val till arbetarskyddsfullmäktig har gjorts. Karsten Steiner utsågs till arbetar-
skyddsfullmäktig, ersättare blev Monika Mattsson, tjänsteinnehavare och 
Emy Söderlund, arbetstagare. 

  
 Det är möjligt att lokalt komma överens om att elever eller andra motsva-

rande personer vid läroanstalter har rätt att välja sin egen representant till ar-
betarskyddskommissionen som observerande medlem.  

 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen inrättar en arbetarskyddskom-

mission för Nåhd bestående av fyra medlemmar. Arbetsgivarens represen-
tant, tillika arbetarskyddschef, är skoldirektören. Övriga medlemmar är två 
tjänstemannarepresentanter; arbetarskyddsfullmäktig och dess ena ersättare 
samt en arbetstagarrepresentant vilket är den andra ersättaren för arbetar-
skyddsfullmäktig. Mandatperioden är fyra år för att följa valet av arbetar-
skyddsfullmäktig. Eleverna representeras av skolkurator som observerande 
medlem.  

 
.  

 Beslut: Enligt förslag. 
 

 _________________ 
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§ 34 VAL AV IT-TEKNIKER / IT-ADMINISTRATÖR 
 
FST § 34 
12.06.2019 Ett tillsvidare arbetsavtalsförhållande som IT-tekniker/ IT-administratör inom 

NÅHD har varit utannonserad med sista ansökningsdag fredagen 07.06.2019.  
 

Vid ansökningstidens slut har sju ansökningar inkommit, varav tre av de sö-
kande innehar den formella behörigheten, en saknar dock kunskaper i 
svenska. 
 
Enligt 35 § i grundskolelagen ska ordinarie tjänstemän vid grundskolan be-
härska svenska fullständigt medan tillfälliga tjänstemän skall kunna använda 
svenska i tal och skrift.  
 
De kvarvarande två behöriga har samma utbildningsnivå. Den ena med två 
års yrkeserfarenhet och en andra med arton års erfarenhet, vara två år som it- 
tekniker / administratör inom NÅHD.   
 

 
  
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen utser Linda Lindström- Åberg till 

IT-tekniker/ IT-administratör vid Nåhd tillsvidare från 01.08.2019.  
.   
  
 
 

Beslut: Enligt förslag. 
 
 
 
 _________________ 

 Bilaga 2/ 12.06.2019  Sammanställning av sökande.  
 _________________  
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§ 35 BUDGETPROCESSEN 2020 
 
FST § 35 
12.06.2019 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 2020. 
Ekonomichefen är arbetsgruppens sammankallare.    

 
 

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen diskuterar budgetprocess 2020 
och utser en arbetsgrupp. 
 

  
 Beslut: Förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av förbundsstyrel-

sens ordförande Inger Rosenberg- Mattsson, vice ordförande Gunnel Nordlund-
White, rektorn, ekonomichefen och skoldirektören. Arbetsgruppens uppdrag är 
att ta fram ett budgetförslag för 2020. Ekonomichefen är arbetsgruppens sam-
mankallare.    

 

 
 
 
 _________________ 

 Bilaga 3/12.06.2019 Förslag till ram 2020 
 _________________ 
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§ 36 DELGIVNINGAR 
 

FST § 36 
12.06.2019  
 LR beslut 114 U2, 10.05.2019 Anvisningar för betygsformulär i grundskolan 
 LR beslut 118 U2, 17.05.2019 Fortbildningsenhet för tutorlärare. 
 LR beslut 120 U2, 7.5.2019 Projekt programmering i grundskolan 

LR beslut 125 U2, 03.06.2019 ANDTS – Riktlinjer för preventionsarbete i sko-
lan inom alkohol, narkotika, doping, tobak och spel. https://www.utbildning.ax/si-

tes/default/files/media/andts_-_riktlinjer_for_preventionsarbete_i_alandska_skolor.pdf 

 
 
 Information från arbetsgruppen för renovering av GHS, förbundsstyrelsens ord-

förande informerar. 
 
 
 
 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen antecknar delgivningarna tillkän-

nedom.  
 
  
 
 Beslut: Enligt förslag. 
 
 
 _________________ 
  
 
  

https://www.utbildning.ax/sites/default/files/media/andts_-_riktlinjer_for_preventionsarbete_i_alandska_skolor.pdf
https://www.utbildning.ax/sites/default/files/media/andts_-_riktlinjer_for_preventionsarbete_i_alandska_skolor.pdf
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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: §§ 30, 31, 35, 36 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 29, 32, 33, 34 
 
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. 

 


