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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 

§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

§ 4 UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV LAGFÖRSLAG / SOCIALVÅRDSLAGPAKET 

§ 5 REVIDERING AV OFFENTLIGHETSLAGEN 

§ 6 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

§ 7 NY WEBBSIDA FÖR ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND 

§ 8 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

 

Håkan Lundberg, förbundsstyrelsens ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på förbundets elektroniska anslagstavla under 
www.kommunforbundet.ax 08.02.2018 
 
Protokollet är framlagt till påseende vid förbundskansliet 25.2.2019 

Intygar Magnus Sandberg, förbundsdirektör  

 

http://www.kommunforbundet.ax/
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 §§ 1-3   Sid 3 

 § 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Förbundsstyrelsen § 1/15.02.2019  
 
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 förklarades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter 
beslutförts. 
------------- 

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 

Förbundsstyrelsen § 2/15.02.2019 
 

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

  
Förslag: 
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Susann 
Fagerström och Runar Karlsson 
 
 
Beslut:  
Susann Fagerström och Runar Karlsson valdes till protokolljusterare. 
------------- 

§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förbundsstyrelsen § 3/15.02.2019 
 
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 § 
 
Beslut:  
Föredragningslistan fastställdes utan ändringar. 
------------- 
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 § 4 Sid 4 

 

§ 4 UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV LAGFÖRSLAG / SOCIALVÅRDSLAGPAKET 

Förbundsstyrelsen § 4/15.02.2019 
 
Socialvårdslagspaketet omfattar huvuddelarna  
 
ÅLR 2019/407 Socialvårdslag     
ÅLR 2019/676 Äldrelag för Åland     
ÅLR 2019/408 LL om yrkesutbildade personer inom socialvården   
ÅLR 2019/393 Lagförslag om klienthandlingar inom socialvården   
 
I lagframställningarna ingår även större och mindre ändringar till befintliga landskapslagar av vilka 
kan nämnas Kommunallag för landskapet Åland, LL om Ålands Hälso- och sjukvård samt LL om 
tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård.  
 
Behovet av ny lagstiftning inom socialsektorn har varit uppenbart under lång tid, och det är 
nödvändigt att en totalrevidering sker.  Lagpaketet syftar till tidigt ingripande vid servicebehov, och 
tydliggör klientens rättigheter. 
 
Lagframställningen är mycket omfattande och beredningsarbetet har pågått under en lång tid. Set 
till slutresultatet är förslaget mycket likt den lagstiftning som tillämpas i riket, vilket till vissa delar 
kommer att skapa problem vilka redogörs för i förslaget.  Lagstiftningen i riket tillämpas på enheter 
med ett befolkningsunderlag om minst 20 000 invånare, för åländskt vidkommande skall de 
detaljerade bestämmelserna även fungera för de små enheter som skall handlägga uppgifter som 
inte skall centraliseras enligt lag, och man kan redan nu se att detta kommer att skapa problem.  
 
Lagframställningen innehåller även överföringar av uppgifter på kommunerna, vilka i 
lagframställningen inte är tillräckligt utredda i avseende på vad överföringarna kommer att 
medföra i form av utökade kostnader för kommunerna. Socialsektorn på Åland kostade år 2017 
drygt 87 miljoner euro och utgör 40 – 45 % av kommunernas totala uppgiftshelhet.  
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen tar ställning till förbundsdirektörens förslag till utlåtande (bilaga, 
revideras och bearbetas fram till och med mötet).  
Förbundsstyrelsen bör även överväga att gå ut med pressinformation med anledning av de 
föreslagna utökningarna av uppgifter samt tidtabeller för ikraftträdande av lagförslaget. 
 

Beslut: 
Förbundsstyrelsen omfattar grunderna i utlåtandet, som dock preciseras av 
förbundsdirektören. Fst bekräftar den slutliga formen genom elektroniskt beslut.  
 
Pressmeddelande utformas och ges under v.8 
--- 
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 § 5 Sid 5 

 

§ 5 REVIDERING AV OFFENTLIGHETSLAGEN  

Förbundsstyrelsen § 5/15.02.2019 
 
Ålands landskapsregering begär utlåtande med anledning av betänkande kring revidering av den 
åländska offentlighetslagen. Betänkandet som bilaga 
 
Nuvarande offentlighetslag som skall tillämpas i kommunernas verksamhet är LL om allmänna 
handlingars offentlighet (ÅFS 72/1977) är till stor del föråldrad, vilket är ett problem för 
kommunerna inte minst när det gäller hanteringen av anbud och upphandlingar under EU:s 
tröskelvärden, där lagen tillämpas vad gäller offentligheten för inlämnade anbud.  
 
2015 konstaterade HFD (2015:165) att Saltviks kommun inte hade rätt att, i förhållande till de som 
lämnat in anbud i en upphandling, hemlighålla detaljer i inlämnade anbud.  Detta med hänsyn till 
att offentlighetslagens skrivningar inte ansågs skydda informationen, och i förvaltningslagens 
mening var anbudsgivarna parter och hade med stöd av denna skrivning rätt att ta del av 
handlingarna.  
 
Följdverkningarna är att detaljer angående konkurrenternas enhetspriser och andra aspekter som 
inom näringslivet definitivt skulle anses vara affärshemligheter utan hinder kan begäras ut av 
kommunen, vilket på ett allmänt plan kan antas ha en skadlig inverkan på konkurrensläget. 
 
Det finns även behov av att klarlägga offentligheten i sammanhang där kommunen i första hand är 
arbetsgivare och i andra hand offentlig myndighet.  Nuvarande skrivningar är otillräckliga t.ex. i 
situationer där anställda eller tidigare anställda kommunicerar med kommunen i form av skrivelser 
och andra inlagor, ofta som följd av konflikter osv.  
 
Grundantagandet om att ärendegången i en kommun som huvudregel är offentlig kan i vissa 
avseende stå i strid med behovet att hemlighålla detaljer om en enskild anställds omständigheter 
osv.  

 
Utlåtanden skall vara tillhanda senast 15.3.2019 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen remitterar till förbundsdirektören att sammanställa ett utlåtande, som 
behandlas vid nästa möte eller genom elektroniskt beslutsfattande senast 15.3 
 
Beslut: 
Enligt förslag.  
 
Ordförande avlägsnade sig efter behandlingen av ärendet och viceordförande Gun 
Holmström övertog ordförandeskapet från § 6 

--- 
 

https://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/vuosikirjapaatokset/vuosikirjapaatos/1447769006965.html
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§ 6 Sid 6 

 

§ 6 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018 

Förbundsstyrelsen § 6/15.02.2019 
 
Enligt grundavtalet för Ålands kommunförbund 32 § ska förbundsstyrelsen före utgången 
av mars överlämna bokslutet till förbundsstämman. 
 
Preliminärt resultat för 2018 enligt bokningsläget i januari har skickats ut per e-post 
19.1.2019 
 
Nova Alandia, som anlitas för bokföringen, har meddelat att man under v.7 kan slutföra 
bokslutsbokningarna för 2018 och avsikten är att vid mötet 15.2 kunna ta ställning till 
slutliga kommunandelar så att informationen kan tillställas medlemskommunerna i god tid 
innan deras bokslut skall upprättas.  
 
Beredningen kompletteras fram till och med mötet 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen tar ställning till det preliminära bokslutet som presenteras senast på 
mötet, och återremitterar förslaget till förbundsdirektören för vidare åtgärder.  
 
Beslut: 
Bordläggs till nästa möte eftersom slutliga siffror inte erhållits 
--- 
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§ 7 Sid 7 

 

§ 7 NY WEBBSIDA FÖR ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND 

Förbundsstyrelsen § 7/15.02.2019 
 
Arbetet med att ta fram en ny webbsida för Ålands kommunförbund har pågått sedan 
december 2019, och sidan närmar sig en form som kan publiceras.  Behovet av en ny 
webbsida dikteras långt av de tillgänglighetskrav som ställs på webbsidor som offentliga 
instanser tillhandahåller, och där var den nuvarande plattformen otillräcklig.  
 
På grund av arbetsbelastningen har det inte varit möjligt att ta fram en slutlig form av 
webbsidan ännu, utan publicering torde kunna ske tidigast i mars. 
 
Största utmaningen har varit att överföra KAD:s cirkulär i en form som garanterar att de är 
tillgängliga och strukturerade, och arbetet tar tid eftersom det skall ske samtidigt som t.ex. 
nya avtalsböcker skall tas fram.  
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen tar del av en presentation av webbsidan. Avsikten är att publicering 
skall kunna ske inom mars 2019.  
 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen tecknar informationen till kännedom. 
--- 
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§ 8 Sid 8 

 

§ 8 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

Förbundsstyrelsen § 8/15.02.2019 
 
HFD:s utslag angående Hammarlands besvär med anledning av beslut om upphandling av 
kommunindelningsutredningar 
 
Ålandsdelegationens utlåtande med anledning av förslag till Lag om en kommunreform på 
Åland samt Kommunstrukturlag för Åland.  
 
Kommunindelningsutredningar presenterade 4.2.2019  
 
Grundkurs i kommunal bokföring och redovisning arrangerades 15.1.2019, ca 20 deltagare.  
 
Finlands kommunförbunds bokslutsdag 22.1.2018, presentation som bilaga. 
 
Utkast till ny lag om barnomsorg och grundskola, ännu ej offentligt, diskuteras.  
 
Principdiskussion angående rådgivningen till kommuner i vissa fall. 

 
Förbundsdirektörens förslag: 
Tecknas till kännedom 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
--- 
 
 

  

https://www.kho.fi/sv/index/paatoksia/muitapaatoksia/muupaatos/1544698744172.html
https://www.ambetsverket.ax/sites/www.ambetsverket.ax/files/ad_arenden/d_10_18_01_48-49_32.18_kommunstruktur.pdf
https://www.regeringen.ax/nyheter/kommunindelningsutredning
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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:  
Förbundsstyrelsen i Mariehamn  
Mariehamnbyväg 11 
22550 Mariehamn  
 
Tid för rättelseyrkande 
 
Om Ni vill framställa rättelseyrkande bör Ni göra det inom 14 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 vardera 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. 
 
BESVÄRSANVISNING 
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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   . 
 
FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 
Besvärsmyndighet och besvärstid 
 
Besvärsmyndighet är: 
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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 . 

 


