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§ 48  MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

 

FST § 48 Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 80 kallar 
18.11.2020 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 11.11.2020 kungjorts att för-
bundsstyrelsen sammanträder onsdagen den 18.11.2020 på förbundskansliet kl. 
16.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 
19.11.2020.  

 
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i förbundssty-
relsen samt digitalt åt förbundsfullmäktiges ordförande, viceordförande och för-
bundsstyrelsens ersättare onsdagen den 11.11.2020.  

 
 

Beslut: Mötet konstaterades lagligt sammankallat och beslutsfört.  
 

____________________ 
  

§ 49  VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE 
 

FST § 49 Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 91  
18.11.2020 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 Marianne Häggblom och Rosa Salmén 
i tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet. 
 
 
Beslut: Till protokolljusterare utses Marianne Häggblom och Rosa Salmén. 
 

____________________ 
 

 
§ 50  GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 

FST § 50  
18.11.2020  
 

Beslut: Föredragningslistan fastställs i liggande form.  
____________________ 
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§ 51  AVTAL ANGÅENDE TRÄNINGSUNDERVISNINGEN OCH SPECIALFRITIDSHEMS-
VERKSAMHETEN 

 
FST § 54 
10.12.2018 Förbundsstyrelsen vid SÅHD behandlade vid sitt möte den 4.10 § 84 förslag till ändring av 

avtal mellan NÅHD, SÅHD och Mariehamns stad angående träningsundervisning. Förbunds-
styrelsen vid SÅHD beslöt vid sitt möte att godkänna förslaget till nytt avtal och att skicka det 
till NÅHD och Mariehamns stad för behandling inom november så att det kan undertecknas 
att gälla från 01.01.2019. SÅHD är meddelade om att NÅHD inkommer med sitt utlåtande efter 
NÅHD:s förbundsstyrelsemöte 10.12.18.  

 
 I oktober 2017 inkom SÅHD med en fråga till avtalsparterna i träningsundervisningen angå-

ende en nybyggnation vid övertagande av specialfritidshemsverksamheten, ett interkommu-
nalt resurscentrum samt en samordning av skolpsykologerna.  NÅHD:s svar var positiv till en 
utbyggnad för specialfritidshemsverksamheten övriga frågor krävde mer omfattande utred-
ning.  

  
 Investeringen i ett specialfritidshem fördelas enligt bifogat förslag enligt invånarantalet i trä-

ningsundervisningens medlemskommuner per 31.12.2018. Enligt budget 2019 och ekonomi-
planen upptas lån och totalkostnaden beräknas bli 784 900 €. Tanken i avtalet är ätt land-
skapsandelarna skall följa landskapsandelssystemet för barn i träningsundervisning. Drifts- 
och investeringskostnaderna för specialfritidshemmet tas årligen in från träningsundervisning-
ens medlemskommuner och fördelas enligt antalet barn i träningsundervisningen. Eftersom 
avskrivningstiden är 40 år kommer investeringskostnaderna att jämnas ut mellan kommunerna 
över tid.  

 
 Ekonomichef Seija Säike och förbundsstyrelsens ordförande Inger Rosenberg-Mattsson del-

tog den 9 oktober i SÅHD:s ledningsgruppsmöte för att i detalj studera träningsundervisning-
ens budget 2019 samt att få information om det planerade bygget för specialfritidshemmet. 

 
  Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen omfattar det nya avtalet mellan NÅHD, SÅHD 

och Mariehamns stad angående träningsundervisningen. 
 
 Beslut: Enligt förslag. 

  
FST § 51  
18.11.2020 Avtalet mellan NÅHD; SÅHD och Mariehamns stad angående träningsundervis-

ningen och specialfritidshemsverksamheten har inte undertecknats eftersom det 
dels saknats skrivningar om specialfritidshemsverksamheten i grundavtalet för 
SÅHD samt oklarheter beträffande landskapsandelarna gällande specialfritids-
hemsverksamheten.  

  
 Ett nytt grundavtal för SÅHD är godkänt av medlemskommunerna i SÅHD, Fst 

8/2020 § 76 och träder ikraft 1.1.2021.  
 
 Förbundsstyrelsen för SÅHD godkände 1.9.2020 förslag till nytt avtal för tränings-

undervisningen och specialfritidshemsverksamheten från 1.1.2021. Förslaget är 
skickat till NÅHD och Mariehamns stad för behandling.  
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Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen godkänner avtalet mellan 
SÅHD, NÅHD och Mariehamns stad angående grundskolans träningsunder-
visning och specialfritidshemsverksamhet.  
 
 
Beslut: Enligt förslag.  
 

 

_________________ 

 
Bilaga nr 1 /18.11.2020 Avtal för träningsundervisningen och specialfri-

tidshemsverksamheten. 
Bilaga nr 2 /18.11.2020 Protokoll SÅHD:s förbundsstyrelse 
_________________ 
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§ 52  OMBILDANDE AV TJÄNST FRÅN SKOLDIREKTÖR TILL UTBILDNINGSCHEF 

 

FST § 52 
18.11.2020 Då den nya landskapslagen om barnomsorg och grundskola (LL 2020:32) 

träder i kraft fr.o.m. 1.1.2021 ska kommunen eller kommunalförbundet enligt 
Del VI 1 kap. 3 § utse en barnomsorgschef och en grundskolechef för den 
pedagogiska ledningen och utvecklingen av utbildningsverksamheten. Kom-
munen eller kommunalförbundet kan välja att istället utse en utbildningschef 
som handhar barnomsorgschefens och grundskolechefens uppgifter. Tjäns-
ten kan vara gemensam för flera kommuner eller för ett kommunalförbund 
och en eller flera kommuner. 

 
 Enligt övergångsbestämmelsen i den nya landskapslagen för barnomsorg 

och grundskola (2 § 8 mom. i del VIII) är den som innehar en tjänst eller är 
anställd i arbetsavtalsförhållande inom grundskolan eller barnomsorgen när 
den nya lagen träder i kraft fortsatt behörig för tjänsten och anställningar i ar-
betsavtal som nämns i nu gällande lagstiftning. Då utbildningschef är en ny 
tjänst som inte omnämns i nu gällande lagstiftning gör Ålands LR den tolk-
ningen i sina anvisningar, se bilaga 5/11/2020, att ordalydelsen i övergångs-
bestämmelsen i den nya barnomsorgs- och grundskolelagen inte möjliggör 
tillämpandet av övergångsbestämmelsen vad gäller utbildningschef. 

 
 Skoldirektörens nuvarande arbetsuppgifter inom NÅHD är desamma som 

grundskolechefens kommande arbetsuppgifter då barnomsorgen ingår i skol-
nämndernas ansvarsområde i tre kommuner. Förbundsstyrelsen konstaterade 
vid sitt möte den 19.09.2020 § 43 att tjänsten som skoldirektör behöver ändras 
till utbildningschef. Förbundsstyrelsen gav då skoldirektören i uppdrag att till-
sammans med kommundirektörerna i NÅHD:s medlemskommuner ta fram en 
delegeringsordning vad gäller arbetsuppgifterna för utbildningschefen respek-
tive barnomsorgsledarna i kommunerna. Vid dessa möte har medlemskom-
munerna, förutom Saltvik som har sin egen organisation för barnomsorgen och 
grundskoleelever i åk 1-6, uttryckt ett önskemål om att det är en utbildnings-
chef som behöver anställas fr.o.m. 1.1.2021 och förslaget till nytt grundavtal 
utgår från den organisationen.   

 
 Ett hörande behöver inledas med skoldirektören eftersom tjänsten behöver 

ombildas från skoldirektör till utbildningschef.  
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 Enligt lagen om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 11.4.2003/304) 1 kap. 4 

§ 3 mom. kan en anställning ske utan ansökningsförfarande när det är frågan 
om en förflyttning av en tjänsteinnehavare till ett annat tjänsteförhållande som 
avses i 24 §. Enligt 24 § kan en tjänsteinnehavare förflyttas till ett annat tjäns-
teförhållande vars behörighetsvillkor han eller hon uppfyller och som kan an-
ses vara lämpligt för honom eller henne, om tjänsteinnehavarens ställning som 
anställd tills vidare eller för viss tid inte ändras och det för förflyttningen finns 
grundad anledning i anknytning till en omorganisering av verksamheten eller 
uppgifterna och tjänsteinnehavarens ordinarie lön inte sjunker, eller tjänstein-
nehavaren har gett sitt samtycke till förflyttningen eller det finns något annat 
godtagbart skäl till förflyttningen och tjänsteinnehavaren har gett sitt samtycke 
till den. 

 
 Behörighetskraven för tjänsten som utbildningschef kommer att vara de 

samma som för skoldirektör med undantag för tillägget på avlagt prov i åländsk 
barnomsorgs- och grundskolelagstiftning som ska uppfyllas senast sex måna-
der efter att tjänsteutövningen inletts. 

 
 
 Skoldirektören anmälde jäv och avlägsnade sig från mötet.  
 
 

Förbundsstyrelsens ordförandes förslag: Förbundsstyrelsen föreslår inför 
förbundsfullmäktige att tjänsten som skoldirektör ombildas till utbildningschef 
från 1.1.2021.  

 

 
Beslut: Enligt förslag. 
 
 

 ____________________ 
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§ 53  ÄNDRING AV GRUNDAVTAL FÖR NÅHD 

 

FST § 53 
18.11.2020 Då nya LL för barnomsorg och grundskola (2020:32) träder ikraft 1.1.2021 be-

höver styrdokumenten för kommunalförbundet uppdateras för att motsvara 
lagkraven.  

 
 Förbundsstyrelsen konstaterade vid sitt möte den 19.09.2020 § 43 att tjäns-

ten som skoldirektör behöver ändras till utbildningschef. Förbundsstyrelsen 
gav då skoldirektören i uppdrag att tillsammans med kommundirektörerna i 
NÅHD:s medlemskommuner ta fram en delegeringsordning vad gäller arbets-
uppgifterna för utbildningschefen respektive barnomsorgsledarna i kommu-
nerna. 

 
 I gällande grundavtal saknas en tydlig skrivning om barnomsorgens tillhörig-

het, men i medlemskommunerna Geta, sund och Vårdö ingår barnomsorgen 
i skolnämndens ansvarsområde och kostnader för barnomsorgens bered-
ning, föredragning och beslutsfattande regleras i grundavtalet. Vid möten 
med kommundirektörerna har framkommit att Finström även vill omfattas av 
utbildningschefens tjänster medan Saltvik håller kvar sin organisation för 
barnomsorgen och grundskoleelever i åk 1-6.  

 Då begreppen lågstadium och högstadium inte längre finns i nya lagstift-
ningen utan begreppet grundskola används samt för att jämställa barnomsor-
gen och grundskolan, vilket är lagens andemening, föreslås namnbyte från 
Norra Ålands högstadiedistrikt till Norra Ålands utbildningsdistrikt kf.  

 
Skoldirektören har tillsammans med NÅHD:s ekonomichef och medlemskom-
munernas kommundirektörer diskuterat fram en organisation för kommuner-
nas utbildningsväsende och fördelningsprinciper för detta. Utifrån detta har 
förslag på nytt grundavtal tagits fram.    
 
Enligt 85 § i kommunallagen för landskapet Åland ÅFS (1997:73) kan ett 
grundavtal ändras om en majoritet av medlemskommunerna understöder 
ändringsförslaget. Kommunens beslut skall fattas av fullmäktige. Är medlem-
skap i ett kommunalförbund eller något av dess verksamhetsområden före-
skrivet i lag kan en medlemskommun dock inte utan sitt samtycke åläggas att 
medverka i nya frivilliga uppgifter för kommunalförbundet och i kostnaderna 
för dem. 

  
 

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen godkänner det nya förslaget till  
grundavtal för Norra Ålands utbildningsdistrikt kf och sänder det till medlems-
kommunerna för godkännande.  
 

 
Beslut: Enligt förslag. 
 

 ____________________ 
 Bilaga 3/18.11.2020  Förslag till nytt grundavtal för NÅUD kf. 
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§ 54  FÖRSLAG TILL NY FÖRVALTNINGSSTADGA FÖR NÅHD 
 

FST § 54 
18.11.2020 Då nya LL för barnomsorg och grundskola (2020:32) träder ikraft 1.1.2021 be-

höver styrdokumenten för kommunalförbundet uppdateras för att motsvara 
lagkraven.  

 
 Då förslag till nytt grundavtal för kommunalförbundet NÅUD tagits fram behö-

ver förvaltningsstadgan för Norra Ålands utbildningsdistrikt revideras i enlighet 
med grundavtalet.  

 
 År 2018 gjordes en uppdatering och revidering av förvaltningsstadgan för 

NÅHD med hjälp av Carolina Sandell varpå bara små justeringar behöver gö-
ras för att följa den nya lagstiftningen och organisationen för NÅUD.  

 
 Kommunallag (1997:73) för landskapet Åland säger 9§ att fullmäktige skall 

anta en förvaltningsstadga.  
 
 

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen godkänner det nya förslaget till  
förvaltningsstadga för Norra Ålands utbildningsdistrikt kf och sänder det till 
förbundsfullmäktige för godkännande.  
 

 
Beslut: Enligt förslag. 
 

 ____________________ 
  
 Bilaga 4/18.11.2020  Förslag till ny förvaltningsstadga för NÅUD 
 ____________________ 
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§ 55  FÖRSLAG TILL NY UTBILDNINGSSTADGA FÖR NÅHD 
 

FST § 55 
18.11.2020 Då nya LL för barnomsorg och grundskola (2020:32) träder ikraft 1.1.2021 

behöver styrdokumenten för kommunalförbundet uppdateras för att motsvara 
lagkraven.  

 
 Enligt LL för barnomsorg och grundskola (2020:32) Del VI 2 kap. 4 § skall 

kommunfullmäktige anta en utbildningsstadga för barnomsorgen och skolan. 
Utbildningsstadgan skall innehålla de allmänna grunderna för barnomsor-
gens och grundskolans verksamhet. Utbildningsstadgan skall skickas till 
landskapsregeringen för kännedom.  

 
 Skoldirektören har tagit fram ett förslag för utbildningsstadga för kommunal-

förbundets grundskoleundervisning enligt det som i landskapsförordningen 
för barnomsorg och grundskola (2020:99). Utbildningsstadgan skall vara i 
kraft 1.1.2021. 

 
 

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till utbild-
ningsstadga för Norra Ålands utbildningsdistrikt kf och sänder det till för-
bundsfullmäktige för godkännande.  
 

 
Beslut: Enligt förslag. 
 

 ____________________ 
  
 Bilaga 5/18.11.2020  Förslag till ny utbildningsstadga för NÅUD 
 ____________________ 
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§ 56  BUDGET 2021 OCH EKONOMIPLAN 2020-2023 
 

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 kommunalförbun-
dets 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 skoldirektören tillsätts. Arbetsgruppens upp-
drag är att ta fram ett budgetförslag för 2021 utifrån givna ramar. Ekonomichefen är arbets-
gruppens sammankallare. 

 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp för budget 2021 och fast-

ställer budgetramarna enligt bilaga.    
    
 Beslut: Förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av ekonomichefen som samman-

kallare, skoldirektören, rektorn, förbundsstyrelsens ordförande och förbundsstyrelserepresen-
tant Marianne Häggblom för framtagande av förslag till budget 2021 enligt budgetram enligt 
bilaga 8.    

 
FST § 45 
16.09.2020 Arbetsgruppen bestående av ekonomichef Seija Säike, skoldirektör Cecilia Johansson, vik. 

rektor Sofi Ekholm, fst-ordf. Andreas Kanborg och styrelsemedlem Marianne Häggblom har 
träffats två gånger för att bearbeta budgetförslag 2021 samt ekonomiplan 2022-23.  

 
Direktiven från förbundsstyrelsen inför budgetarbetet 2021var att utgå från ramen, bilaga 8 
FST §25, 27.05.2020. Gruppen har även tagit del av kommunernas budgetdirektiv samt 
meddelandet från kommunernas möte 25 juni med kommundirektörer och styrelseordföran-
den med hälsning till kommunalförbunden att spara 5% mot bokslut 2019 trots risker för kva-
litetssänkning.  
 

 Inför 2021 står högstadiet för en ökning av elevantalet med 14 % och fortsatt ökning av elevantalet 
behöver beaktas i ekonomiplanen 2022 medan det minskar 2023. För att möta upp behovet av fler 
lärartimmar inrättas inga nya tjänster utan timlärare anställs för perioden. En femte parallellklass 
hösten 2021 inrättas inte och centralisering av specialklasserna fortgår. Distriktet är mycket restrik-
tivt vid beviljande av skolgång i annat distrikt medan platser i GHS erbjuds åt andra kommuner.  

 
 Ikraftträdande av ny landskapslag för barnomsorg och grundskola 2021 påför kostnadsökningar för 

utbildningsanordnarna. Elevvården skall omfatta även barnomsorgen, omorganisering av förvalt-
ning av barnomsorg och skola, ökade krav på specialarrangemang för elever, ändrad timfördelning 
och förberedande undervisning för elever med annat modersmål är exempel på områden som krä-
ver resurser. Därutöver antas en ny läroplan för grundskolan som kräver både implementering i 
form av fortbildning och nya läromedel. En samordning av Ålands skolpsykologer görs 2021.  

  
 Ibruktagande av nytt ekonomisystem i samtliga kommuner och kommunalförbund kommer att med-

föra ökade kostnader och en utökning av personalresurser. Avtalsenliga löneökningar enligt pro-
centsatserna i riket finns i budgetförslaget 2021.  

 
 Intäkterna sjunker med 27 % eftersom färre elevplatser säljs till andra distrikt samt att ersättningen 

för lärare i stödundervisning i svenska samt sålda lärartimmar till annan skola minskar. 
 
 På investeringssidan aviserades redan i budgetarbete 2020 att omfattande renoveringsbehov av 

GHS fastigheten finns. Under året har en genomgång av fastigheten gjorts och en prioriteringsord-
ning är uppgjord där byte av plåttak och ombyggnation av fast tak över ljusgården är upptagen i 
investeringsbudgeten.  
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 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. Omdisponeringar mellan resultatenheterna 
skall godkännas av förbundsstyrelsen. Budgeterade medel får dock inte flyttas mellan drift och in-
vesteringar utan beslut från förbundsfullmäktige.  

 
 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 omdisponeringar i löneanslaget 
skall tillställas förbundsstyrelsen.  

 
 Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäktige att budget 

2021 är en rambudget och att bilagda budgetförslag för kommunalförbundet NÅHD fastställs 
i enlighet med de bindande nivåerna. 

 

Beslut: Enligt förslag. 
 

FFMG § 19  
22.10.2020 Beslut: Förbundsfullmäktige återremitterar budgetförslaget med önskan om en minsk-

ning på minst 150 000 € samt en konsekvensanalys av nedskärskärningens påverkan.   
 

 

FST § 56 
18.11.2020 Arbetsgruppen för budgeten har träffats två gånger för att omarbeta budget-

förslaget med en minskning på minst 150 000€ med tillhörande konsekvens-
beskrivning.  

  
  

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen föreslår inför förbundsfullmäk-
tige att det bantade budgetförslaget för 2021 med nedskärningar på 
150 000€ jämfört med ursprungliga budgetförslaget, vilket korrigerats med 
32 200€ enligt de nya avtalsenliga lönejusteringarna, totalt betyder en inbe-
sparing på 185 000 €.   

 

 Jonas Back föreslår återremiss. Förslaget vann inget understöd.  
  
 

Beslut: Enligt förslag med tillägget att förbundsstyrelsen önskar att studio-
lärare, vikariekostnader och indragning av parallellklassen i åk 9 inte genom-
förs då konsekvenserna gentemot eleverna är stora samt att man medvetet 
inte ska ta beslut som strider mot styrdokumenten. 
 
Jonas Back reserverade sig mot beslutet.  
 
 

 ____________________ 
  

Bilaga 6/ 18.11.2020  Budgetförslag 2021, reviderat förslag  
Bilaga 7/ 18.11.2020 Konsekvensbeskrivning 

 ____________________ 
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§ 57  UTLÅTANDE TRAFIKFÖRSÖRJNINGSPROGRAM  
 
FST § 57 
18.11.2020  Landskapsregeringen har tagit fram ett förslag till Trafikförsörjningsprogram för 

Åland 2022-2023 och inbegär utlåtanden på utkastet. Lr tillsatte under våren en ar-
betsgrupp för at ta fram ett trafikförsörjningsprogram för Åland i enlighet med LL 
(2019:60) om ordnande av kollektivtrafiktjänster.  

 
 Enligt Trafikförsörjningsprogrammet s. 17 är 89% av brukarna av linjetrafiken under 

vardagarna skolelever, varpå kollektivtrafikfrågan är viktig för Norra Ålands högsta-
diedistrikt.  

 
  
    
  Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till utlåtande på ut-

kastet till trafikförsörjningsprogram för Åland 2022-2023 och skickar utlåtandet till 
Ålands landskapsregering tillkännedom.  
 
 
Beslut: Enligt förslag.  
 
 
 
 
_____________________ 

  
 Bilaga 8/ 18.11.2020  Utlåtande NÅHD  
 Bilaga 9/ 18.11.2020  Begäran om utlåtande 
 Bilaga 10/ 18.11.2020  Utkast Trafikförsörjningsprogram för Åland  
 _____________________ 
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§ 58  DELGIVNINGAR 
 

FST § 58 
18.11.2020 Förbundsstyrelsen för kännedom meddelas följande: 
 

ÅLR Beslut 203 U2 ” Stödundervisning i svenska vårterminen 2020” 
ÅLR Beslut 228 U2 ” Basbelopp för landskapsandelen för driften av grundsko-
lorna för år 2021” 
ÅLR Brev 241 U2 ” Uppdatering av anvisningar för grundskolan, Covid 19” 
ÅLR Beslut 246 U2 ”Ändring i beslut” 
 

  
  
 Information från arbetsgruppen för renovering av GHS ute- och innemiljö,  

protokoll nr 4. 
 
 Skoldirektörens tjänstemannabeslut för perioden 23.04-08.09.2020 
 

 
 103/2020 30.09.2020 Ålderstillägg 15 år 
 104/2020 1.10.2020 Ålderstillägg 20 år 
 
 
 
 

Mötet avslutas kl. 18.35 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
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: §§ 41, 42, 45, 46 
 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 
 
Paragrafer: §§ 40, 43, 44, 47 
 
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. 

 
 
 


