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Möteskallelse har utfärdats och anslagits på NÅHD:s elektroniska anslagstavla www.nahd.ax den
27 mars. Protokollet kungörs och framläggs till påseende på förbundskansliet i Grelsby den 5 april
2019.

Cecilia Johansson, skoldirektör, på uppdrag av förbundsstyrelsens ordförande.

NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT

PROTOKOLL nr 2

FÖRBUNDSSTYRELSEN

03.04.2019

Tid

Onsdagen den 03.04.2019 kl. 18.30

Plats
Närvarande

NÅHD förbundskansli, Stornäsvägen 40 B 3
Ledamöter:
Ersättare:
Inger Rosenberg-Mattsson, ordf.
Gunnel Nordlund-White, vice ordf.
Jan Lindgrén
Göte Winé
Mikael Lindholm

Torbjörn Björkman
Marianne Häggblom
Janette Ekström-Phathong
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

§§ 9

Underskrifter

Godby den 03.04.2019

Inger Rosenberg-Mattsson
Ordförande

Cecilia Johansson
Sekreterare

Göte Winé
Protokolljusterare
Godby den 27 mars 2019

Marianne Häggblom
Protokolljusterare

Protokolljustering

Sammanträdet är
kungjort
Protokollet är
framlagt till påseende
Intygar
Utdragets riktighet bestyrkes

Underskrift

Godby den 5 april 2019

Cecilia Johansson
skoldirektör
Godby den

Barbro Malmlund-Sundblom,
vik. byråsekreterare
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§ 9 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
FST § 9
Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 80 kallar
03.04.2019 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 27.03.2019 kungjorts att förbundsstyrelsen sammanträder onsdagen den 03.04.2019 på NÅHD:s förbundskansli kl.18.30 och att protokollet är framlagt för allmänheten till påseende torsdagen den 04.04.2019.
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i förbundsstyrelsen samt digitalt åt förbundsfullmäktiges ordförande, viceordförande och förbundsstyrelsens ersättare onsdagen den 27.03.2019.

Beslut: Mötet är lagenligt sammankallat men inte beslutsfört. Mötet hålls onsdagen
den 10 april kl. 16.30.
____________________

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 10 VAL AV TVÅ PROTOKOLLJUSTERARE
FST § 10
Enligt Norra Ålands Högstadiedistrikts förvaltningsstadga kap. 7 § 91
03.04.2019 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 Göte Winé och Marianne Häggblom i
tur att verka som protokolljusterare. Protokollet justeras direkt efter mötet.

Beslut:
____________________

§ 11 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
FST § 11
03.04.2019
Beslut: Föredragningslistan kompletteras med § 19 Delgivningar, budgetuppföljning
kvartal I.
____________________

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 12 NYTT EKONOMISYSTEM
FST § 4
04.03.2019

Abilita Ab meddelade under hösten 2018 att de inte längre kommer att tillhandahålla ekonomirapportering för kommuner och kommunalförbund i Abilita Ekonomiförvaltning. Detta medför att
många kommuner / kommunalförbund på Åland under 2019-2020 är tvungna att byta ekonomisystem.
Jomala kommun har åtagit sig att tillsammans med Åda Ab och Ålands kommunförbund söka
samordningsstöd för IT-samordning från Landskapsregeringen för upphandling av nytt ekonomisystem för kommunerna och kommunalförbunden på Åland.
Jomala kommun önskar att kommunerna/ kommunalförbunden bekräftar sitt deltagande i den
gemensamma upphandlingen. Beviljar LR 80% i samordningsstöd är kostnaden för upphandlingen 64 000 €, vilket fördelas enligt kommunerna/ kommunalförbundens omsättning 2017.

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen för NÅHD meddelar Jomala kommun att NÅHD
önskar delta i upphandlingen av nytt ekonomisystem.

Beslut: Enligt förslag.

FST § 12
03.04.2019 Projektet ekonomisystem till kommuner och kommunalförbund är i startgroparna. Ålands landskapsregering beviljade stöd om 80 % av kostnaderna enligt inskickad ansökan den 28 februari 2019. På Åda har förberedelserna pågått under februari och mars med bl a framtagande av avtal och fördelningsunderlag, som stämts av med huvudmannen Jomala kommun.
En projektledare är tillsatt, Camilla Sundkvist samt en ekonomikonsult, Ida
Eklund. De arbetar med att ta fram en projektplan och att förbereda arbetet med
förstudien.
Ett förslag till avtal för kommuner och kommunalförbund finns utarbetat med
tillhörande kostnadsfördelning. Vid undertecknade av avtalet förbinder sig avtalsparterna att delta i projektet.

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen ser att NÅHD deltar i projektet gemensamt ekonomisystem för kommuner och kommunalförbund och ger skoldirektören i uppdrag att underteckna projektavtalet.

Beslut: Enligt förslag.
_________________
Bilaga 1/ 03.04.2019
Bilaga 2/ 03.04.2019
_________________

Signaturer

Protokolljusterare

Förslag till avtal
Kostnadskalkyl

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 13 VAL AV MEDLEM TILL SÅHD:S BYGGNADSKOMMMITTÉ
FST § 13
03.04.2019 SÅHD har en byggnadskommitté utsedd för KHS om- och utbyggnad samt nybyggnad av specialfritidshem. Mariehamns stad och NÅHD har uttryck sina
önskemål om att få utse varsin medlem i byggnadskommittén för att följa de
frågor som berör nya specialfritidshemmet.

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen utser N.N till byggnadskommittén för KHS om – och utbyggnad samt nybyggnad av specialfritidshem.
.
Beslut: Förbundsstyrelse utser N.N till medlem i byggnadskommittén för KHS
om- och utbyggnad samt nybyggnad av specialfritidshem.
_________________

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 14 MEDDELANDE OM AVSKED
FST § 14
03.04.2019 Barbro Fagerlund har den 6.3 2019 meddelat att hon säger upp sig från sin
tjänst som lektor i svenska och engelska vid GHS. Barbro har uppnått pensionsålder och går i pension 01.08.2019.

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen antecknar meddelandet tillkännedom
och Barbro Fagerlund beviljas befrielse från sin tjänst som lektor i engelska och
svenska från 01.08.2019.

Beslut: Enligt förslag.

_____________________
Bilaga 3/ 03.04.2019

Signaturer

Protokolljusterare

Meddelande om uppsägning.

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 15 FASTSTÄLLANDE AV BEFATTNINGSBESKRIVNING FÖR IT-TEKNIKER/ ADMINISTRATÖR

FST § 15
03.04.2019 Förbundsfullmäktige för NÅHD beslöt § 8 21.03.2019 inrätta ett arbetsavtalsförhållande som IT-tekniker/ administratör inom NÅHD.
En befattningsbeskrivning för tjänsten behöver fastställas.

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen fastställer befattningsbeskrivningen för IT-teknikern/ administratör inom NÅHD.

Beslut:

_________________
Bilaga 4/ 03.04.2019

Befatttningsbeskrivning IT-tekniker/ administratör.

_________________

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 16 BEHOVET AV IT-TEKNIKER/ ADMINISTRATÖR I MEDLEMSKOMMUNERNA

FST § 16
03.04.2019 Förbundsfullmäktige för NÅHD beslöt § 8 21.03.2019 inrätta ett arbetsavtalsförhållande som IT-tekniker/ administratör inom kommunalförbundet.
Vidare konstaterades att bland kommunalförbundets medlemskommuner finns
idag ett behov och en efterfrågan av IT-releterade tjänster. Behovet omfattar
allt från maskinvaruhantering till administration av system samt hjälp med upphandling. Kommunerna har inte ekonomi till egen heltidsanställd personal för
detta. Därför får förbundsstyrelsen i uppdrag att se över om och hur man kan
samordna IT-tjänster inom medlemskommunerna.

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen skickar ut en fråga till medlemskommunerna för att efterhöra deras behov av IT-tjänster.

Beslut:

_________________

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 17 VAL AV SPECIALKLASSLÄRARE
FST § 15
03.04.2019 En tillsvidare tjänst som specialklasslärare från 01.08.2019 har varit utannonserad. Vid ansökningstidens utgång hade fem ansökningar inkommit. Tre uppfyllde behörighetskraven och kallades till intervju med rektor Ida Fyrqvist och
vice rektor Zandra Axelsson.
Utifrån intervjuerna föreslås Emma Sjölund till tjänsten. Emma hade mest erfarenhet av arbetet som specialklasslärare. Hon har erfarenhet och intresse för
digitala verktyg i undervisningen samt goda referenser.
Tackar Emma nej till tjänsten utses Alexandra Axén till tillsvidare specialklasslärare.
Enligt grundskolelagen § 33 skall ordinarie tjänster tillsättas av skolnämnden, i
det här fallet förbundsstyrelse.

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen anställer Emma Sjölund som
tillsvidare specialklasslärare från 01.08.2019.
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 straffregistret.
Utdraget skall uppvisas till förbundskansliet inom maj.
I enlighet med Nåhd:s förvaltningsstadga § 18 tillämpas maximal prövotid, vilket är
ett år för lärare.
Tackar Emma Sjölund nej till tjänsten utses Alexandra Axén till tillsvidare specialklasslärare från 01.08.2019.

Beslut:

_________________
Bilaga 5/ 03.04.2019
_________________

Signaturer

Protokolljusterare

Sammanställning av sökanden

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 18 ARBETSGRUPPEN PRESENTERAR RENOVERINGSPLAN FÖR GHS
FST § 17
03.04.2019 Vid förbundsstyrelsemötet 10.12.2018 § 51 tillsattes en arbetsgrupp för att ta
fram en femårsplan för renovering av GHS. Arbetsgruppen har tagit fram en
renoveringsplan för Godby högstadieskolas inom- och utomhusmiljö.
Arbetsgruppen konstaterar att biologi- och textilsalarna behöver prioriteras innevarande budgetår 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 textilslöjdssalarna inom verksamhetsår 2019. Förbundsstyrelsen involveras i processen och fattar de formella 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 inomhusmiljön.

Beslut:

_________________
Bilaga 6/ 03.04.2019
_________________

Signaturer

Protokolljusterare

Arbetsgruppens rapport.

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 19 DELGIVNINGAR
FST § 19
03.04.2019 Budgetuppföljning; Kvartalsrapport 1

Skoldirektörens förslag: Förbundsstyrelsen antecknar kvartal 1 tillkännedom.

Beslut:

_________________
Bilaga 7/ 03.04.2019
_________________

Signaturer

Protokolljusterare

Kvartalsrapport 1.

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

NORRA ÅLANDS HÖGSTADIEDISTRIKT

FÖRBUNDSSTYRELSEN

PROTOKOLL NR 2/03.04.2019

14
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 beslutet.
Paragrafer: §§ 10, 11, 12, 14, 16
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt 110 § kommunallagen kan framställas över beslutet.
Paragrafer: §§ 9, 13, 15, 17, 18
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 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 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.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I 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 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.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

