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Tid 28.09.2021 17:15 - 18:10

Plats Töysägatan 2 D eller Teams

Närvarande

Ledamöter

Grotenfelt, Nora ordförande
Olin, Bicca
Apter, Ted
Högström, Anna
Ismark, Runa
Kilpelä, Eliel
Mertsola, Silva (distans)
Waris, Johannes ersättare

Övriga

Grönholm, Niclas direktör för den svenska servicehel-
heten

Thors, Moa (distans) chef för den fria bildningen och 
gymnasieutbildningen

Mattsson, Isabella (distans) informatör
Michelsson, Mariella ledningens assistent

Ordförande

Nora Grotenfelt 19-22 §

Föredragande

Niclas Grönholm direktör för den svenska servicehel-
heten
19-22 §

Protokollförare

Mariella Michelsson ledningens assistent
19-22 §
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§ Ärende

19 Ärende/1 Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val av 
protokolljusterare

20 Ärende/2 Meddelanden

21 Ärende/3 Helsingfors Arbis verksamhetsberättelse över läsåret 2020-2021

22 Ärende/4 Valet av direktioner för grundskolorna och gymnasierna för mandatpe-
rioden 1.10.2021–30.9.2025
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§ 19
Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet och val 
av protokolljusterare

Beslut

Svenska sektionen beslutade konstatera att sammanträdet är lagligen 
sammankallat och beslutfört. Svenska sektionen beslutade samtidigt 
välja ledamöterna Ted Apter och Bicca Olin till protokolljusterare och 
ledamoten Eliel Kilpelä till ersättare för dessa.

Behandling

Ordförande föreslog att Ted Apter och Bicca Olin väljs till protokolljuste-
rare då Theo Tyrväinen inte var närvarande. Eliel Kilpelä väljs till ersät-
tare.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Svenska sektionen beslutar konstatera att sammanträdet är lagligen 
sammankallat och beslutfört. Svenska sektionen beslutar samtidigt väl-
ja ledamöterna Ted Apter och Theo Tyrväinen till protokolljusterare och 
ledamoten Bicca Olin till ersättare för dessa.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 20
Meddelanden

Beslut

Svenska sektionen beslutade anteckna informationen för kännedom.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 21
Helsingfors Arbis verksamhetsberättelse över läsåret 2020-2021

HEL 2021-010194 T 00 01 01

Beslut

Svenska sektionen beslutade anteckna ärendet för kännedom.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Moa Thors, chef för fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 310 70077

moa.thors(a)hel.fi

Bilagor

1 Arbis_verksamhetsberättelse_2020-2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet

Beslutsförslag

Beslutet stämmer överens med förslaget.

Föredragandens motiveringar

Chefen för den fria bildningen och gymnasieutbildningen presenterar
Arbis verksamhetsberättelse för läsåret 2020-2021.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Moa Thors, chef för fria bildningen och gymnasieutbildningen, telefon: 310 70077

moa.thors(a)hel.fi

Bilagor

1 Arbis_verksamhetsberättelse_2020-2021

Sökande av ändring

Förbud mot sökande av ändring, beredning eller verkställighet
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§ 22
Valet av direktioner för grundskolorna och gymnasierna för man-
datperioden 1.10.2021–30.9.2025

HEL 2021-010460 T 00 00 02

Beslut

Svenska sektionen beslutade välja ledamöter, personliga ersättare, 
ordförande och vice ordförande i direktionerna för Helsingfors stads 
svenska grundskolor och gymnasier för mandatperioden 1.10.2021–
30.9.2025 enligt bilagan. 

Elev- och studerandekårerna utser sina representanter, vilka direktio-
nen sedan vid sitt första sammanträde ger rätt att närvara och yttra sig 
vid sammanträdena.

Behandling

Föredragande ändrade sitt förslag så att tryckfelet i rubriken, besluts-
texten och bilagans rubrik korrigeras. Årtalet ska vara 2025, inte 2024.

Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Bilagor

1 Direktioner 2021-2025, sektionen 28.9.2021, bilaga ledamöter

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden

Beslutsförslag

Svenska sektionen väljer ledamöter, personliga ersättare, ordförande 
och vice ordförande i direktionerna för Helsingfors stads svenska 
grundskolor och gymnasier för mandatperioden 1.10.2021–30.9.2024 
enligt bilagan. 

Elev- och studerandekårerna utser sina representanter, vilka direktio-
nen sedan vid sitt första sammanträde ger rätt att närvara och yttra sig 
vid sammanträdena.
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Föredragandens motiveringar

I kapitel 2, § 24 i Helsingfors stads förvaltningsstadga sägs om direk-
tionerna för skolorna och gymnasierna att de är underställda svenska 
respektive finska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning och 
att de har till uppgift att utveckla och stödja undervisningen och fostran 
och att främja samarbetet mellan skolan eller gymnasiet och hemmet.

Om direktionens sammansättning sägs att den har 7–10 ledamöter och 
varje ledamot har en personlig ersättare. 

Valet av ledamöter i direktionen, mandatperioden och kandidatnomineringen

Svenska sektionen väljer ledamöter och ersättare för en mandattid på 
fyra år. Vårdnadshavarna till skolans elever eller gymnasiets studeran-
de, skolans eller gymnasiets lärare, skolans eller gymnasiets övriga 
personal och gymnasiets studerande föreslår inom sig personer till le-
damöter och ersättare i direktionen. 

Direktionens ordförande och vice ordförande

Svenska sektionen utser ordförande och vice ordförande bland dem 
som valts till ordinarie ledamöter i direktionen.

Kommunens förtroendevalda

Direktionen är ett kommunalt organ och de som väljs till ledamöter är 
således förtroendevalda i kommunen (kommunallagen § 69). 

De förtroendevalda ska främja kommunens och invånarnas intressen 
samt sköta sitt förtroendeuppdrag med värdighet och så som uppdra-
get förutsätter.

Samtycke till förtroendeuppdrag

Till ett förtroendeuppdrag får väljas endast den som har gett sitt sam-
tycke till att ta emot uppdraget (kommunallagen § 70). 

Allmän valbarhet

Valbar till kommunens förtroendeuppdrag är den som

1. har kommunen som hemkommun,
2. har rösträtt i kommunalval i någon kommun det år då fullmäktige 

väljs eller val för ett annat förtroendeuppdrag förrättas, och som
3. inte har förklarats omyndig.
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I kommunallagen stadgas om begränsad valbarhet för vissa organ. För 
skolornas och gymnasiernas direktioner finns inga sådana begräns-
ningar: också en sådan person som inte är valbar till stadsfullmäktige 
eller en nämnd kan väljas till direktionen. Också en person som inte har 
kommunen som hemkommunen kan väljas till direktionen. 

Jämställdhet

Enligt § 4 a, mom. 1 i lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män 
ska kvinnor och män i kommunala organ med undantag för kommun-
fullmäktige vara representerade till minst 40 % vardera, om inte sär-
skilda skäl talar för något annat. Jämställdhetskravet gäller separat för 
ordinarie ledamöter och för personliga ersättare.

Elever och studerande som inte har fyllt 18 år

Varken den nya kommunallagen eller stadens nya förvaltningsstadga 
nämner längre något om närvaro- och yttranderätt vid direktionens mö-
ten för 15 år fyllda elever. I förvaltningsstadgan (kapitel 29, § 7, mo-
ment 5) sägs ändå följande om närvaro- och yttranderätt: Besluten om 
övriga personers närvaro- och yttranderätt fattas av respektive organ 
eller av den myndighet som tillsätter organet. 

Med stöd av den här paragrafen i förvaltningsstadgan kan direktionen 
besluta ge minderåriga representanter för eleverna och studerandena 
närvaro- och yttranderätt vid direktionens sammanträden, så som man 
kunnat göra också tidigare.

Elevkårerna och studerandekårerna utser sin(a) representanter, vilka 
direktionen sedan vid sitt första sammanträde enligt prövning ger rätt 
att vara närvarande och yttra sig vid sammanträdena.

Sektorn för fostran och utbildning ser elevernas och studerandenas 
delaktighet som mycket viktig och uppmanar därför direktionerna att ta 
med också de yngre eleverna och studerande i sin verksamhet.

Beredningen av ärendet

Bestämmelserna i förvaltningsstadgan är mycket knapphändiga gällan-
de direktionernas sammansättning. Ärendet har mycket långt beretts 
utifrån praxis som grundat sig på den tidigare instruktionen för utbild-
ningsväsendet. Rektorerna vid grundskolorna och gymnasierna sam-
mankallade i augusti efter skolstarten vårdnadshavarna till möten för att 
nominera kandidater till direktionen. Också lärarna, den övriga perso-
nalen och studerandekåren ordnade möten för nomineringen av sina 
kandidater i direktionen.
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Föredragande
direktör för den svenska servicehelheten
Niclas Grönholm

Upplysningar
Mariella Michelsson, ledningens assistent, telefon: 310 86224

mariella.michelsson(a)hel.fi

Bilagor

1 Direktioner 2021-2024, sektionen 28.9.2021, bilaga ledamöter

Sökande av ändring

Omprövning, fostrans- och utbildningsnämnden
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ANVISNINGAR FÖR SÖKANDE AV ÄNDRING

1
FÖRBUD MOT SÖKANDE AV ÄNDRING

19, 20 och 21 § i protokollet.

Ändring i beslutet får inte sökas eftersom beslutet gäller beredning eller 
verkställighet.

Tillämpat lagrum: 136 § i kommunallagen

2
ANVISNINGAR OM HUR MAN BEGÄR OMPRÖVNING

22 § i protokollet.

Den som är missnöjd med beslutet kan framställa en skriftlig begäran 
om omprövning. Ändring i beslutet får inte sökas genom besvär hos 
domstol.

Rätt att begära omprövning

Omprövning får begäras

 av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel di-
rekt påverkas av beslutet (part)

 av kommunmedlemmarna

Den tid inom vilken omprövning ska begäras

Omprövning ska begäras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.

Begäran om omprövning ska inlämnas till Helsingfors stads registra-
torskontor senast den bestämda tidens sista dag under registratorskon-
torets öppettid.

Om beslutet har delgetts per post anses en part ha fått del av beslutet 
sju dagar efter att brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En 
kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att proto-
kollet fanns tillgängligt i det allmänna datanätet.

Om beslutet har delgetts som elektroniskt meddelande anses en part 
ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet avsändes, om in-
te något annat påvisas.

Dagen för delfåendet räknas inte in i den bestämda tiden. Om sista da-
gen av den bestämda tiden är en helgdag, självständighetsdagen, förs-
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ta maj, jul- eller midsommarafton eller en helgfri lördag får begäran om 
omprövning inlämnas första vardagen därefter.

Omprövningsmyndighet

Omprövning begärs hos Helsingfors stads fostrans- och utbildnings-
nämnd.

Omprövningsmyndighetens kontaktuppgifter är:

E-postadress: helsinki.kirjaamo@hel.fi 
Postadress: PB 10
 00099 HELSINGFORS STAD
Besöksadress: Helsingfors stads registratorskontor
 Norra esplanaden 11-13
Telefonnummer: 09 310 13700

  

Registratorskontoret är öppet måndag–fredag kl. 08.15–16.00.

Formen för och innehållet i begäran om omprövning

Begäran om omprövning ska göras skriftligt. Elektroniska dokument 
uppfyller kravet på skriftlig form.

I begäran om omprövning ska uppges

 det beslut som begäran om omprövning gäller 
 hurdan omprövning som begärs 
 på vilka grunder omprövning begärs 
 vem som begär omprövning 
 på vilka grunder den som begär omprövning är berättigad att göra 

detta 
 kontaktuppgifter till den som begär omprövning

Protokoll

Protokollsutdrag och -bilagor som hänför sig till beslutet skickas på be-
gäran. Handlingar kan beställas från Helsingfors stads registratorskon-
tor
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Svenska sektionen vid nämnden för fostran och utbildning

Nora Grotenfelt
ordförande

Mariella Michelsson
protokollförare

Protokollet justerat

Ted Apter Bicca Olin

Dokumentet är elektroniskt undertecknat.

Protokollet har hållits tillgängligt i det allmänna datanätet på adressen 
www.hel.fi 07.10.2021.


