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§ 15 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutsförhet
 
 Enligt Norra Ålands Utbildningsdistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 80 kallar

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 NÅUD:s förbundsstyrelse 3 medlemmar).

På förbundskansliets elektroniska anslagstavla har den 29.04.2021 kungjorts att
förbundsstyrelsen sammanträder onsdagen den 05.05.2021 i GHS matsal kl. 16.30
och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den
06.05.2021.

Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i
förbundsstyrelsen samt digitalt åt förbundsfullmäktiges ordförande,
viceordförande och förbundsstyrelsens ersättare torsdagen den 29.04.2021.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Förbundsstyrelsen konstaterar mötet lagenligt sammankallat och beslutfört.
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§ 16 Val av två protokolljusterare
 
 Enligt Norra Ålands Utbildningsdistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 91 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.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Till protokolljusterare utses Marianne Häggblom och Rosa Salmén. Protokollet

justeras direkt efter mötet.
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§ 17 Godkännande av föredragningslistan
 
  
 
Förbundsstyrelsens
beslut

Förbundsstyrelsen godkänner föredragningslistan utan ändringar.
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§ 18 Delgivningar  
 
Bilagor Bilaga 1 Kvartalsuppföljning 1
 
 
 
 LR beslut:

42 S2 Beslut 11.3.2021 Distrubution och utdelning av mun- och nässkydd till
elever i skolorna på Åland åk 7-9 och gymnasiet.

-

43 S2 Brev 12.03.2021 Instruktion gällande beställning och utdelning av mun-
och nässkydd i skolorna.

-

57 U2 Beslut 16.2.2021 Tillstånd att bedriva grundskoleutbildning för vuxna,
Ålands folkhögskola

-

68 U2 Beslut 2.3.2021 Läroplan för grundskolan på Åland, godkännande av
ämnesdelarna i geografi, historia, samhällskunskap, elevhandledning, religion
och livsåskådningskunskap.

-

83 U2 Beslut 9.3.2021 Läroplan för grundskolan, godkännande av
ämnesdelarna i bildkonst, musik, idrott, hälsokunskap, hem- och
konsumentkunskap och slöjd.

-

88 U2 Beslut 9.3.2021 Uppdrag till ÖH att ordna kurs i utbildningsledarskap.-
100 U2 Beslut 16.3.2021 Läroplan för grundskolan, godkännande av
ämnesdelarna i engelska, A2- och B1-språk samt svenska som andraspråk.

-

101 U2 Beslut 16.03.2021 Läroplanen för grundskolan, remissvar på
ämnesdelarna engelska, A2- och B1-språk samt svenska som andraspråk.

-

108 U2 Inbjudan 24.03.2021 Informationstillfälle om grundskoleutbildningför
vuxna.

-

115 U2 Beslut 13.04.2021 Förverkligande av en grundundervisning för
personer som fullgjort läroplikten.

-
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Utbilningschefens tjänstemannabeslut

-

Rektorns tjänstemannabeslut

-

Budgetuppföljning NÅUD per 31.03.2021, bilaga
 
Utbildningschef
beslutsförslag Förbundsstyrelsen antecknar delgivningarna tillkännedom.
 
Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.
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§ 19 Ekonomisystem för kommuner och kommunalförbund NÅHD/108/2021
 
Bilagor Bilaga 2 Avropskatalog ekonomisystem

Bilaga 3 Grundpaket uppskattad kostnad
Bilaga 4 Löpande årskostnader ekonomisystemet
Bilaga 5 Information till Ådas ägare angående ekonomisystem till kommuner och
kommunalförbud_20200902

 
 
 
 Kommunalförbundet erhöll den 2 september 2020 per e-post information från

Åda Ab att upphandlingen för ekonomisystem för kommuner och
kommunalförbund är avslutad. Consilia Solutions Ab gav det vinnande anbudet
och ett Ramavtal gällande ekonomisystem som tjänst hade undertecknades av
Åda Ab och Consilia Solutions.
Inför upphandlingen togs ett grundpaket fram med de vanligast förekommande
ekonomifunktionerna som en paketlösning. Grundpaketet utvecklades inom
projektet och utöver grundpaketet kan sedan kunden ta i bruk de funktioner
organisationen anser sig behöva.

Det nya ekonomisystemet är en s.k. SaaS lösning (Software as a Service) vilket
betyder att leverantören (Consilia) tillhandahåller systemet som en molntjänst.
Denna lösning innebär att kunden betalar en licenskostnad per användare till
leverantören för att upprätthålla systemet.

Med anledning av att statistikkraven ändrar från och med 2021 ställs nya krav på
kontoplan, serviceklasser, fördelningar och även krav på export av statistiken i
nytt format. De nya kraven innebär även att kund- och leverantörsregistret ska
klassificeras enligt Statistikcentralens motpartskoder för att tillgodose nationella
och internationella krav. Det upphandlade systemet erbjuder denna
funktionalitet. Nåud:s nuvarande ekonomisystem uppfyller inte de nya
statistikkraven och Oy Abilita Ab, som är leverantör av dagens system, meddelade
under hösten 2018 att de har för avsikt att trappa ner på utvecklingen av deras
ekonomisystem.
Total licenskostnad per år för det nya ekonomisystemet, baserat på antal
användare från kartläggning under förstudien, är för Nåud:s del 6 561,60 €.
I kommunalförbundets budget för 2021 ingår kostnaden för licenskostnaden och
implementering.

För implementeringen av projektet har Jomala kommun tagit på sig
huvudmannaskapet. Ett förhandsbesked har erhållits om att Ålands LR kommer
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att finansiera projektet till 80 % av det totala maxbeloppet om 142 500 euro.
Kommunerna och kommunalförbunden kommer således att betala resterande 20
% av kostnaderna fördelat enligt budgetomsättning 2021. För Nåud beräknas
kostnaderna bli ca 920 euro för att delta i implementeringen.

 
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen beslutar att Nåud deltar i implementeringsprojekt av
ekonomisystemet med Jomala kommun som huvudman.

Förbundsstyrelsen besluter att avropa upphandlat ekonomisystem och
befullmäktigar utbildningschefen att underteckna nödvändiga handlingar efter
förhandlingar med Consilia Solutions Ab om det slutliga innehållet i avropsavtalet.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Enligt förslag.
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§ 20 Anbudsförfrågan och tidsplan för byte av plåttak och
ersättandet av glaskupol på GHS

110/2021

 
Bilagor Bilaga 6 Anbudsförfrågan

Bilaga 7 Entreprenadprogram nr 1
Bilaga 8 Säkerhetsdokument
Bilaga 9 Ritningar -Bygglov-29mars2021

 
 
 
 FST § 18

29.04.2020 Vid förbundsstyrelsemötet 10.12.2018 § 51 tillsattes en arbetsgrupp
för att ta fram en femårsplan för renovering av GHS.
Arbetsgruppen har köpt in byggnadstekniskt kunnande för framtagning av
renoveringsplanen 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.
 För att komma vidare med renoveringen av GHS ute- och innemiljö behöver
förbundsstyrelsen tillsätta en arbetsgrupp för att genomföra renoveringsplanen.
Arbetsgruppen behöver bestå av 5-6 medlemmar och representanter från
förtroendevalda som personal inom Nåhd.
 Arbetsgruppen får i uppdrag att utifrån fastställda budgeter ansvara för
framtagande av skissritningar och kalkyler till förbundsstyrelsen. Arbetsgruppen
behöver upphandla en projektledare, som fungerar som sammankallare för
gruppen och sakkunnig i byggnadstekniska frågor. Arbetsgruppen har möjlighet
att kalla sakkunniga till gruppen. Arbetsgruppen skall kontinuerligt informera
förbundsstyrelsen, som fungerar som högsta verkställande organ i
renoveringsprojekten.
Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp för planering och
projektering av renovering av GHS ute- och innemiljö. Arbetsgruppen består av
förbundsstyrelsens ordförande, skoldirektören, ekonomichefen, rektorn och
fastighetsskötaren.
Beslut: Enligt förslag.

Vid framtagande av renoveringsplanen för GHS-fastigheten konstaterades att
plåttaket reagerar med underlagsfilten och korregerar. Reparationskostnaderna
för taket ligger på ca 16-18 000€ årligen i nuläget. På uppdrag av arbetsgruppen
har projektledaren tagit fram en kostnadskalkyl för byte av skolans 4 000
kvadratmeter stora plåttak, råspånt samt att ersätta glastaket över ljusgården
med ett isolerat tak enligt Mira arkitektbyrås skisser. Kostnadskalkylen ligger som
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grund för projektet, som finns upptaget Nåud:s investeringsbudget för 2021.

Utifrån Mira arktiektbyrås ritningar har Nåud beviljats byggnaslov för
fasadändringarna och arbetsgruppen har till dagens möte tagit fram
anbudshanldlingar och annonsunderlag för projektet.

 
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen godkänner ritningar och anbudsunderlaget för projektet.
Projektledaren får i uppdrag att lämna ut projektet för anbudsgivning och
återkomma till förbundsstyrelsen med inkomna anbud.

 
Förbundsstyrelsens
beslut

Enligt förslag.
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§ 21 Förlängning av vikarierande rektor NÅHD/109/2021
 
 
 
 
 Rektorn vid GHS är beviljad fortsatt föräldra - och vårdledighet nästa läsår 2021-

2022 och Sofi Ekholm, behörig för rektorsuppgiften, är tillfrågad om att fortsätta
vikariatet. Sofi har meddelat utbildningschefen att hon gärna fortsätter som
vikariande rektor vid GHS under läsåret 2021-2022, vilket skapar kontinuitet i
skolans ledarskap.

Enligt utbildningsstadgan för Norra ålands utbislningsdistrikt § 20 beviljar
utbildningschefen prövningsbaserade tjänstledigheter och vikarier för dessa.
Utbildningschefen önskar att förbundsstyrelsen behandlar ärendet då det gäller
vikarie för rektor, som anställs av förbundsstyrelsen.

 
Utbildningschefens
beslutsförslag

Sofi Ekholm förordnande som vikarierande rektor vid Godby högstadieskola
förlängs för tiden 1.8.2021-31.07.2022. Löneinplacering enligt tidigare avtal.
Straffregisterutdrag är uppvisat.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Enligt förslag.
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§ 22 Revisionsprotokoll NÅHD/111/2021
 
Bilagor Bilaga 10 Revisionsprotokoll 2020

Bilaga 11 Skoldirektörsavtal
Bilaga 12 Förtydligande av uppkommen mertid

 
 
 
 Vid revisionen av NÅHD:s förvaltning, bokföring och bokslut för

räkenskapsperioden 1.1-31.12.2020 har revisorerna uppmärksammat att:
1) mertid utbetalats även till skoldirektören, vilket revisorerna önskar styrelsens
förklaring i ärendet.
2) anskaffningar görs utan anskaffningsbeslut.

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
inarbetade 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
 _________________

Utbildningschefen meddelar jäv i ärendet och lämnar möteslokalen.

 
Förbundsstyrelsens
ordförande
beslutsförslag Förbundsstyrelsen diskuterar ärendet och svarar revisorerna.
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Förbundsstyrelsens
beslut

Förbundsstyrelsen konstaterar att antalet innestående timmar per 31.12.2019 var
av en sådan kvantitet att uttag som ledighet var svår utan att skada den löpande
verksamheten. Timmarna som har ackumulerats under flera år har betalats ut som
mertid utan separat förhöjning. Förbundsstyrelsen hänvisar vidare till § 27,
27.05.2020.
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§ 23 Anhållan om tilläggsmedel, lågstadiets specialklass NÅHD/112/2021
 
 
 
 
 Inför höstterminen har en ny elev antagits till specialklass åk 1-6 vid Källbo skola.

Elevens behov kräver utökning av elevassistent ca: 8 500 €, som inte finns
budgeterad.

Enligt förvaltningsstadgan för Nåud § 93 skall eventuella ändringar i budgeten
föreläggas förbundsfullmäktige under budgetåret.

 
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen konstaterar att tilläggsmeden om 8 500 € behövs i lågstadiets
specialklass från höstterminen 2021, men ber tjänstemännen att försöka
omfördela medel så att det täcker tilläggskostnaden. Förbundsstyrelsen
återkommer till förbundsfullmäktige under hösten om tilläggsmedel behövs.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Enligt förslag.
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§ 24 Budget 2022 och ekonomiplan 2022-2024 NÅHD/113/2021
 
 
 
 
 Vid beredning av budget, ekonomiplanen och verksamhetsplanen skall enligt

grundavtalet (1.4.2021) §14 medlemskommunerna ges tillfälle att framlägga
förslag till utvecklandet av kommunalförbundets verksamhet.

Den preliminära budgeten och ekonomiplanen för följande kalenderår skall
tillställas medlemskommunerna senast 30.9 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 utbildningschefen
tillsätts. Arbetsgruppens uppdrag är att ta fram ett budgetförslag för 2022 utifrån
styrelsens och kommunernas ramar. Ekonomichefen är arbetsgruppens
sammankallare.

Senaste år har kommunerna hänvisat till föregående års boklut vid fastställande
av kommunernas ramar för uppförande av budgeten. Poängteras bör att Corona-
pandemin och skolstängningarna påverkat skolverksamhet mycket och skolornas
uppnåelse av vissa mål i läroplanen har inte varit möjliga, som t.ex. exkursioner,
lägerskolor och viss idrottsutövning. Även skolskjuts-, livsmedels och
materialkostnaderna var betydligt lägre än budgeterat.

 
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp bestående av ekonomichefen som
sammankallare, utbildningschefen, rektorn, förbundsstyrelsens ordförande och
förbundsstyrelserepresentant Marianne Häggblom för framtagande av förslag till
budget 2022.
Förbundsstyrelsen uppmanar medlemskommunerna att delge NÅUD sina
budgetramar snarast möjligt och ber kommunerna uppmärksamma att
Coronapandemin påverkat bokslutet 2020 eftersom pandemin påverkat
verksamheten i den omfattning att läroplansmål inte uppfyllts och mycket pengar
återbetalades till kommunerna.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Enligt förslag med förbundsstyrelsens konstaterade att det ekonomiska läget gör

att budgeten bör hållas stram.
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§ 25 Fördelning av lokal justeringspott NÅHD/114/2021
 
 
 
 
 Den lokala justeringspotten är från 1.4.2021 är 0,8% av januari månadslöner för

tjänste- och arbetskollektivavtal inom NÅUD, dvs. 385,74 €.
När den lokal justeringspotten fördelas är syftet först och främst att
vidareutveckla de lokala lönesystemen, rätta till missförhållanden i lönerna och
stödja resultatfrämjande omorganiseringar av verksamheten och uppgifterna.

Parterna förhandlar om användningen av den lokla justeringspotten. Över
förhandlingarna skall upprättas ett protokoll där parternas ståndpunkter med
eventuella motiveringar framgår. Om samförstånd inte nås, beslutar arbetsgivaren
om användningen av de lokala justeringspotterna för höjning av
uppgiftsrelaterade löner och/ eller individuella tillägg eller motsvarande
förhöjningar.

Vid fördelning av NÅUD:s pott på 385,74 har vi valt att jämföra spridningen i våra
olika grupper hur många procent över lönesättningspunkten man ligger och så har
vi valt att höja de som låg lägst, så att alla ligger minst 5% över avtalslönerna. I
förslaget som gått ut till och godkänts av parterna TCA r.f, FOA- Åland och Akava
Åland har grundlönerna för yrkesgrupperna höjs enligt följande:
Lokalvårdarna 30€/ månad
Elevassistenterna 50 €/ månad
Speciallärarna inom barnomsorgen 55 €/ månad
Kuratorerna 25 €/ månad.
Totalt blir förhöjningen 391,52 €/ månad.

 
Utbildningschefens
beslutsförslag

Förbundsstyrelsen fastställer fördelningen av den lokala justeringspotten enligt
förslaget som parterna enats om. Lönejusteringen utbetalas retroaktivt från
1.4.2021.

 
Förbundsstyrelsens
beslut Enligt förslag.
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§ 26 Mötets avslutande
 
  
 
Förbundsstyrelsens
beslut

Mötet avslutas kl. 17.30. Besvärsanvisningar bifogas protokollet.
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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 beslutet.
Paragrafer: §§ 16, 17, 18, 20, 22, 24, 26
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 §
kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 15, 19, 21, 23, 25,

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, skyldighet eller
fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas:
Förbundsstyrelsen för NÅUD
Stornäsvägen 40 B 3
22410 Godby
Paragrafer: §§ 15, 19, 21, 23, 25,

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 vardera fallet räknas inte framläggnings- eller
delgivningsdagen med i besvärstiden.

Rättelseyrkandes innehåll
Av rättelseyrkande skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den
som framställt det.

KOMMUNALBESVÄR Besvärsmyndighet och besvärstidI 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 kommunalbesvär också av den som är part eller av en
kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att1) beslutet
tillkommit i felaktig ordning,2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller3)
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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.
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