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Tid Onsdagen den 15.06.2022 kl. 13:30 
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§ 37 RÄTT ATT TECKNA BANKKONTO OCH FULLMAKTER FÖR KOMMUNFÖRBUNDET 
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§ 40 FORSKNINGSPROJEKT OM DE NORDISKA KOMMUNERNAS ROLL I PANDEMIN 
§ 41 FÖRFRÅGAN FRÅN FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 
§ 42 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

Gun Holmström, förbundsstyrelsens ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på förbundets elektroniska anslagstavla under 
www.kommunforbundet.ax 08.06.2022 
 
Protokollet är framlagt till påseende vid förbundskansliet 21.06.2022 

Intygar Minna Hellström, förbundsdirektör  

 
 

http://www.kommunforbundet.ax/


 
  

  
 
FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 
PROTOKOLL 
 
15.06.2022 
 

 
Nr 
 
6 
 

Tid Onsdagen den 15.06.2022 kl 13:30- 14:35 

Plats Finström kommunkansli / distansmöte 

Närvarande Ledamöter: 
 

  Gun Holmström, ordf. 
  Sven-Anders Danielsson, viceordf. 

(från och med 13:40 §35) 
  Pia Eriksson 
  Ann-Sofie Stjärnfelt 
  Kennet Lundström 
  Rosa Salmén 
  Kjell Berndtsson 

Ersättare: 
 

  Julia Lindfors 
  Per Lycke  
  Lars Häggblom 
  Susann Fagerström 
  Björn Rönnlöf 
  Henry Lindström 
  Dorita Lindholm 

Övriga närvarande  
 Niklas Eriksson, förbundsstämmans ordförande 
 Anders T Karlsson, förbundsstämmans viceordförande 
 Johan Lindholm, förbundsstämmans viceordförande 
 Minna Hellström, förbundsdirektör 

 

Ärenden §§ 32  – 44 

Underskrifter Finström  

   

 Gun Holmström 
Ordförande  

Minna Hellström 
Sekreterare  

Protokolljustering   

 Henry Lindström 
Protokolljusterare 

Kjell Berndtsson 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Finström 08.06.2022  

Protokollet är framlagt till påseende  Finström 21.06.2022  

   

Intygar Minna Hellström 
Förbundsdirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Finström den  

   

Underskrift   
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 §§ 32-34   Sid 3 

 § 32 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Förbundsstyrelsen § 32/15.06.2022  
 
Förvaltningsstadgan 4.kap 11 – 12 §§ samt kommunallag 4.kap 23 § 
 
Förslag: 
Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet 
närvarande ledamöter beslutfört 
 
Beslut: 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter 
beslutfört  
------------- 

§ 33 PROTOKOLLJUSTERARE 

Förbundsstyrelsen § 33/15.06.2022 
 

Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 § 
  

Förslag: 
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Sven-
Anders Danielsson och Pia Eriksson 
 
Beslut:  
Henry Lindström och Kjell Berndtsson valdes till protokolljusterare. Protokollet 
justeras efter mötets avslutande. 
------------- 

§ 34 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förbundsstyrelsen § 34/15.06.2022 
 
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 § 

 
Beslut:  
Ärendelistan kompletteras med följande: 
§ 43 Dataskyddsombud för medlemskommunerna 
§ 44 Styrelsens mötestider 
--- 
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 § 35 Sid 4 

§ 35 SKRIVELSE TILL ÅLANDS LANDSKAPSREGERING 

Förbundsstyrelsen § 35/15.06.2022  
 
Förbundsstämman beslöt den 20.05.2022 att ge förbundsstyrelsen i uppdrag att rikta 
en skrivelse till Ålands Landskapsregering och till samtliga lagtingsledamöter där man 
utgående från den kommunala finansieringsprincipen belyser att landskapsandelarna 
till kommunerna minskat under lång tid trots att befolkningen har ökat och trots att 
åldersstrukturen i kommunerna har förändrats.  
 
Bifogas jämförelse över verksamhetsbidrag samt landskapsandelarnas utveckling 
2015-2020. 

 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen utser en arbetsgrupp med uppdrag att ta fram en skrivelse. 
 
Beslut: 
Förbundsdirektören får i uppdrag att ta fram en skrivelse som förbundsstyrelsen 
godkänner 
------------- 
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 § 36 Sid 5 

§ 36 ÅLANDS KOMMUNFÖRBUNDS MEDLEMMAR I KOMMUNALA SAMRÅDSDELEGATIONEN    

Förbundsstyrelsen § 36/15.06.2022  
 
Med anledning av att Ålands kommunförbunds stämma 20.05.2022 valt en ny 
förbundsstyrelse och att Jomala utträder ur kommunförbundet efter 31.12.2022 bör 
kommunförbundet välja medlemmar i enlighet med det avtal som reglerar 
förfarandet. 
 
Ålands kommunförbund har tidigare representerats av Ordförande och ytterligare 
tre medlemmar från norra Åland, södra Åland och skärgården. Ytterligare har 
förbundsdirektören medverkat vid samråden. 
 
Avtal om samråd som bilaga 
 
Inkommen skrivelse från Sund som bilaga  
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen utser inom sig representanter till kommunala 
samrådsdelegationen enligt tidigare regional spridning. 
 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen utsåg ordförande Gun Holmström, viceordförande Sven-Anders 
Danielsson, Ann Sofi Stjärnfeldt och Kennet Lundström som förbundets 
representanter till den kommunala samrådsdelegationen.  

 
Förbundsstyrelsen behandlade den inkomna skrivelsen från Sund. Förbundsstyrelsen 
beslutade att enligt § 5 i samrådsavtalet kalla in utomstående vid behov. 
--- 
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 § 37 Sid 6 

§ 37 RÄTT ATT TECKNA BANKKONTO OCH FULLMAKTER FÖR KOMMUNFÖRBUNDET 

Förbundsstyrelsen § 37/15.06.2022  
 
Förbundsstyrelsens uppgift är enligt kommunförbundets grundavtal 10 § att ingå 
avtal å kommunförbundets vägnar. Enligt kommunförbundets förvaltningsstadga 25 
§ kan förbundsstyrelsen befullmäktiga andra personer att ingå avtal och förbindelser 
för kommunförbundets räkning. 
 
Sedan den 20.05.2022 är Minna Louise Hellström (020795-XXXX) förbundsdirektör 
för Ålands kommunförbund och ges därmed rätt att teckna bankkonto och 
fullmakter för Ålands kommunförbunds räkning. 
 
Ärendet föredrogs av ordförande Gun Holmström 

 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektör Minna Hellström rätt att teckna bankkonto 
och fullmakter. Fullmakter för tidigare förbundsdirektör Magnus Sandberg upphör. 
---  

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/grundavtal_19121997.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadga_ak_0.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/forvaltningsstadga_ak_0.pdf
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 § 38 Sid 7 

§ 38 REPRESENTANT FÖR KOMMUNFÖRBUNDET I UPPDRAG OCH TJÄNSTER 

Förbundsstyrelsen § 37/15.06.2022  
 

Minna Louise Hellström (020795-XXXX) är ny förbundsdirektör för Ålands 
kommunförbund och representerar sedan den 20.05.2022 avgående 
förbundsdirektör Magnus Sandberg i alla uppdrag och tjänster för 
kommunförbundets räkning. 
 
Ärendet föredrogs av ordförande Gun Holmström 

 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen utser Minna Hellström som ersättare till Magnus Sandberg i alla 
uppdrag och tjänster för kommunförbundets räkning 
--- 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 



                              Förbundsstyrelsen                                        Protokoll 6/15.06.2022 

 

Signaturer                          Protokolljusterare                   Protokolljusterare              Utdragets riktighet bestyrkes 

 

 

 § 39 Sid 8 

§ 39 ANHÅLLAN OM SOMMARLEDIGHET 

Förbundsstyrelsen § 41/15.06.2022 
 
Förbundsdirektör Minna Hellström anhåller om ledigt utan lön under tiden 18.07 - 
31.07.2022 
 
Minna Hellström anmäler jäv och förbundsstyrelsen beviljade jäv. Gun Holmström 
utsågs till föredragande och sekreterare. 
 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen beviljar anhållan om ledigt 
--- 
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 § 40 Sid 9 

§ 40 FORSKNINGSPROJEKT OM DE NORDISKA KOMMUNERNAS ROLL I PANDEMIN 

Förbundsstyrelsen § 40/15.06.2022 
 
Grönlands Universitet inleder ett forskningsprojekt vars syfte är att erkänna de 
nordiska kommunernas roll i hanteringen av pandemin. Projektet finansieras av det 
norska forskningsrådet och omfattar nio nordiska universitet. Undersökningarna 
kommer att i huvudsak baseras på tre enkätundersökningar till alla kommuner i 
Norden, samt en representativ medborgaraundersökning. 
 
Ålands kommunförbund önskas ge stöd till eller uttrycka intresse för att genomföra 
projektet. Projektet har hittills fått positiv respons från alla länders kommunförbund. 
 
Brev till Ålands kommunförbund Åland som bilaga 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen tecknar ärendet till kännedom. 
 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen ställer sig positiva till projektet och delger informationen på 
kommunförbundets hemsida 
--- 
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 § 41 Sid 10 

§ 41 FÖRFRÅGAN FRÅN FINLANDS KOMMUNFÖRBUND 

Förbundsstyrelsen § 41/15.06.2022 
 
Finlands kommunförbund har den 28.03.2022 via brev skickat en förfrågan till de 
åländska kommunerna om att inrätta en tjänst som juridisk sakkunnig i åländska 
förvaltningsfrågor. Personen skulle vara stationerad på Åland men anställd av 
Finlands Kommunförbund.  
 
Ålands kommunförbund har sedan 2020 ett serviceavtal (bilaga) med Finlands 
kommunförbund. De åländska kommunerna är medlemmar i Finlands 
Kommunförbund men betalar en reducerad medlemsavgift, i och med detta förslag 
skulle avgiften höjas för alla kommuner. 
 
Samtliga kommuner har uttryckt sitt stöd och ställer sig positiva till förslaget. 
Flertalet betonar att tjänsten bör utformas i samråd med Ålands kommunförbund för 
att komplettera och stöda kommunförbundets verksamhet. 
 
Bifogas tabell med kostnader för medlemskaps i Finlands kommunförbund 

 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att reda ut förslaget i samråd 
med Finlands kommunförbund  
 
Beslut: 
Enligt förslag. Förbundsstyrelsen delges information om hur processen framskrider 
till nästa förbundsstyrelsemöte. 
--- 
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 § 42 Sid 11 

 
§ 42 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 
 
Förbundsstyrelsen § 42/15.06.2022 

 
Referensgrupp för ny klientavgiftslagstiftning, länk till beslut 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Tecknas till kännedom 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--- 

  

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr10-2022-enskild-s2.pdf
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 § 43 Sid 12 

 
§ 43 DATASKYDDSOMBUD FÖR MEDLEMSKOMMUNERNA 
 
Förbundsstyrelsen § 43/15.06.2022 

 
ÅDA sa upp avtalet för dataskyddsombud för en knapp månad sen. Jomala har 
meddelat att man kan erbjuda tjänsten till kommunerna. 

 
Beslut: 
Förbundsdirektören ges i uppdrag att reda ut om kommunförbundet kan erbjuda 
tjänsten som dataskyddsombud till medlemskommunerna. 
--- 
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 § 44 Sid 13 

 
§ 44 STYRELSENS MÖTESTIDER 
 
Förbundsstyrelsen § 44/15.06.2022 

 
Enligt önskemål diskuteras styrelsens mötestider. Tidigare har förbundsstyrelsen 
sammanträtt på fredagar kl 13:15. 

 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen beslutar att huvudsakligen hålla möten på fredagar klockan 13:30 
--- 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 
 
BESLUT SOM NI VARKEN KAN ANFÖRA RÄTTELSEYRKANDE ELLER KOMMUNALBESVÄR ÖVER  
 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet kan Ni varken framställa 
rättelseyrkande eller anföra kommunalbesvär över besluten (112§ Kommunallag). 
Paragrafer:. 
 
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen eller annan lagstiftning kan Ni inte framställa rättelseyrkande till 
Förbundsstyrelsen över nedan nämnda beslut och därmed inte heller anföra kommunalbesvär. 
Paragrafer: 
Grunden för besvärsförbudet: . 

LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller 

bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att 
anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”. 

 
BESLUT SOM NI INTE KAN ANFÖRA KOMMUNALBESVÄR ÖVER 
 
Över nedan nämnda beslut kan Ni inte anföra besvär eftersom ett skriftligt rättelseyrkande först kan framställas över 
beslutet. (110 § Kommunallag). Se nedan hur Ni kan framställa rättelseyrkande. 
Paragrafer:. 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken Ni kan framställa rättelseyrkande  
 
Följande beslut kan Ni framställa rättelseyrkande över: 
Paragrafer:. 
 
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller den som är part i ärendet d.v.s. vars rätt, 
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet samt av kommunmedlemmarna.  
 
Rättelseyrkandet skall sändas till:  
Kommunförbundets styrelse 
Skolvägen 2 
22140 Godby 
 
Tid för rättelseyrkande 
 
Om Ni vill framställa rättelseyrkande bör Ni göra det inom 13 dagar från det att Ni fått del av beslutet.  En part anses 
ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses 
ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram till påseende. I vartdera fallet räknas inte framläggnings- eller 
delgivningsdagen med i besvärstiden.  

 
Rättelseyrkandets innehåll 
 
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som 
framställer det. 
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BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärets innehåll 
 
I besvärsskriften skall uppges: 
 
- sökandens namn, yrke boningsort och postadress 
- vilket beslut som överklagas 
- vilka ändringar som yrkas i beslutet 
- motiveringarna till att beslutet bör ändras    forts. 
Besvärsskriften skall undertecknas av sökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat 
besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall Ni bifoga det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om 
den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även 
sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så 
god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 

 
KOMMUNALBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
I nedan nämnda beslut kan Ni söka ändring genom skriftligt besvär.  
Kommunalbesvär i ett beslut som gäller ett rättelseyrkande kan göras endast av den som framställt rättelseyrkandet. 
Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan kommunalbesvär göras 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:. 
 
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen 
då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har 
framlagts till påseende. 
 
Besvärstiden för beslut enligt Byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet 
anslagits på den kommunala anslagstavlan.  
Beslutet är anslaget den. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer:  
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
Besvärstiden för beslut enligt Byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet 
anslagits på den kommunala anslagstavlan.  
Beslutet är anslaget den. 

 


