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 §§ 1-3   Sid 3 

 § 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Förbundsstyrelsen § 1/18.01.2023  
 
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 
------------- 

§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE 

Förbundsstyrelsen § 2/18.01.2023 
 

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

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

§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förbundsstyrelsen § 3/13.01.2023 
 
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 § 
 
Beslut:  
Föredragningslistan kompletterades med §10 avtal om kommunala 
samrådsdelegationen för kommunala frågor och godkändes 
------------- 
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 § 4 Sid 4 

§ 4 STYRGRUPP GÄLLANDE SAMVERKANSAVTAL 

Förbundsstyrelsen § 4/13.01.2023 
 
För att säkerställa funktionella servicehelheter för klienter och patienter som får 
både socialvård och hälso- och sjukvård har det tagits fram samverkansavtal som 
omfattar fem områden. Involverade avtalsparter är KST, ÅHS, kommunerna, 
Mariehamns stad och Oasen k.f. Avtalen undertecknades 8 september 2021. 
I avtalen framgår att de skulle utvärderas i april 2022 (med undantag av ett avtal som 
skulle utvärderas i november 2021). KST och ÅHS har vardera ansvar för att två av 
avtalen utvärderas och Oasen k.f. har ansvar för att ett av avtalen utvärderas.  
 
På Kommunförbundets initiativ har två möten hållits (10.11.2022 och 29.11.2022) 
med representanter från Kommunförbundet, KST, Mariehamns stad, Oasen k.f. och 
ÅHS). Mötena hölls i stadshuset. På mötena har det förts diskussioner om behovet av 
en styrgrupp för att leda processen med att utveckla samverkan mellan 
avtalsparterna på ett konstruktivt sätt. En närmare beskrivning av en sådan styrgrupp 
finns sammanställd i bilaga 1.  
 
Bilaga 1: Samverkan mellan myndigheter – med fokus på människan inom vården 
och omsorgen. 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen omfattar konstaterandet att det finns behov av en styrgrupp 
enligt beskrivningen i bilaga 1 och föreslår förbundsdirektören för Ålands 
kommunförbund som medlem i styrgruppen för 2023-2024, som rapporterar 
kontinuerligt till förbundsstyrelsen. 
 
Beslut: 
Enligt förslag 
------------- 
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 § 5 Sid 5 

 
§ 5 SERVICEBOLAG 

Förbundsstyrelsen § 5/18.01.2023 
 
I enlighet med det uppdrag som förbundsstämman gav under höststämman 2022 ska 
Ålands kommunförbund återuppväcka frågan kring ett servicebolag. Den tidigare 
utredningen som gjordes under år 2021 tog ställning till funktioner som inte 
förutsätter några demokratiska samarbetsplattformer och som inte omfattar 
myndighetsutövning.  
 
Det råder stora utmaningar och en hög grad av sårbarhet inom kommunernas 
förvaltning när det gäller att få resurser och kompetens att räcka till. För 
administrativa uppgifter som inte kräver någon demokratisk samarbetsplattform 
kunde ett samägt bolag således vara en smidig lösning.  
 
Den tidigare utredningen som gjordes av Ålands kommunförbund föranledde inga 
åtgärder då. Sedan dess har förutsättningarna och omständigheterna förändrats, 
därmed finns det skäl att utreda frågan på nytt bland nuvarande 
medlemskommuner. 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen tillsätter en utredning om förutsättningarna för en organisering av 
administrativa funktioner och stödfunktioner inom kommunerna och 
kommunalförbunden i form av ett kommunalägt aktiebolag.  
 
Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att med grund i den tidigare 
utredningen genomföra en ny utredning och avlägga en rapport senast inom maj 
2023.  
 
Förbundsstyrelsen beslutar att förnya den tidigare arbetsgruppens mandat och utse 
följande medlemmar i en referensgrupp:  
 
Niklas Eriksson, kommundirektör Föglö 
Niklas Oriander, kommundirektör Geta 
Cecilia Johansson, förbundsdirektör NÅHD 
Ida Eklund, ekonomichef Finström  
 
Beslut: 
Enligt förslag 
------------- 
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 § 6 Sid 6 

§ 6 UTREDNING AV FASTIGHETSSKATTELAGSTIFTNINGEN 

Förbundsstyrelsen § 6/18.01.2022 
 
I enlighet med det uppdrag som förbundsstämman gav förbundsstyrelsen under 
höststämman 2022 ska Ålands kommunförbund reda ut skillnader i lagstiftningen 
gällande fastighetsskatter mellan riket och Åland och rikta en skrivelse till Ålands 
landskapsregering.  
 
Fastighetsskattelagen (FFS 654/1992) tillämpas på Åland med de avvikelser som 
stipuleras i Fastighetsskattelag (1993:15) för landskapet Åland. Utredningens syfte är 
att reda ut hur avvikelserna påverkar de åländska kommunerna i förhållande till 
rikets kommuner. 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att göra en utredning gällande 
fastighetsskattelagstiftningen samt ta fram ett utkast på en skrivelse till Ålands 
landskapsregering. 
 
Beslut: 
Enligt förslag 
--- 
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 § 7 Sid 7 

§ 7 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 
------------- 
 

Förbundsstyrelsen § 46/26.08.2022  
 
Förslag till skrivelse som bilaga 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till skrivelse 

 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen beslutar att omfatta förslaget och skicka skrivelsen till 
landskapsregeringen och samtliga ledamöter i lagtinget. Förbundsstyrelsen 
konstaterar att man har verkställt uppdraget från stämman. 
------------- 

 
Förbundsstyrelsen § 7/18.01.2023  

 
Se bilaga 2 för svar från Ålands Landskapsregering som inkom 11 januari 2023. 
 
Förbundsdirektörens förslag:  
Förbundsstyrelsen tecknar svaret till kännedom. 
 
Beslut:  
Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att ta fram en svarsskrivelse. 
------------  
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 § 8 Sid 8 

§ 8 FRISKVÅRD  

Förbundsstyrelsen § 8/13.01.2022 
 
Arbetsgivare kan enligt skatteförvaltningen erbjuda varje arbetstagare en skattefri 
motions- och kulturförmån till ett värde om högst 400 euro på er. Arbetstagaren 
behöver inte betala skatt på förmånen och arbetsgivaren kan dra av beloppet i 
beskattningen. 
 
Kommunerna erbjuder sina anställda olika former av friskvård, mest vanligt 
förekommande är att tjänsten köps in genom att använda sig av en portal (ex. 
friskvård.ax) och fastställa ett årligt belopp som kan nyttjas hos flera olika motions- 
och kulturorganisationer. Summan på beloppet varierar mellan kommunerna och 
utöver ett fastställt belopp ingår i regel nyttjande av till exempel kommunens gym 
eller subventionerade tjänster. 
 
Att köpa in tjänsten från friskvård.ax skulle innebära en årlig grundkostnad om 216 
euro för kommunförbundet. I och med förbundets organisationsstorlek vore det 
mera kostnadseffektivt att i stället teckna avtal direkt med en friskvårdsleverantör. 
 
Förbundsstyrelseordförandes förslag: 
Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att teckna avtal med Avancia 
om friskvård för ett belopp om 400 euro per år. 
 
Beslut: 
Förbundsdirektören anmälde jäv och avlägsnade sig, förbundsstyrelsen godkände jäv 
och ordförande Gun Holmström fungerade som föredragande och sekreterare. 
Beslutades enligt förslag. 
---  

https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/inkomster/f%C3%B6rv%C3%A4rvsinkomster/anstallningsformane/
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 § 9 Sid 9 

§ 9 UTLÅTANDE MED ANLEDNING AV LAGFÖRSLAG OM VATTENLAG 

Förbundsstyrelsen § 9/18.01.2022 
 
Länk till remissförslaget: https://www.regeringen.ax/alandsk-
lagstiftning/remisser/lagforslag-om-vattenlag  
 
Den föreslagna vattenlagen utgår från EU-bestämmelser och prejudicerande domar 
inom EU-rätten, samt landskapets långsiktiga politiska målsättningar gällande 
vattenvård och miljö.  
 
I likhet med andra lagar som reglerar rätter och skyldigheter kring miljöfrågor och 
användningen av naturresurser är vattenlagen komplicerad, de reella 
konsekvenserna av lagframställningen som har skickats på remiss är svåra att 
bedöma. Det är av största vikt att uppnå en långsiktig och hållbar utveckling gällande 
skydd och vård av vatten, men de ekonomiska och samhälleliga konsekvenserna 
måste ställas i proportion till Östersjön som helhet. 
 
Förslaget är fortsättningsvis under beredning och betydande förändringar kan 
förekomma efter att remissrundan är genomförd. 
 
Se bilaga 3 för förslag till utlåtande 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till utlåtande och tillställer detta till Ålands 
Landskapsregering. 
 
Beslut: 
Enligt förslag 
---  

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-vattenlag
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-vattenlag
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 § 10 Sid 10 

§ 10 AVTAL OM SAMRÅDSDELEGATIONEN FÖR KOMMUNALA FRÅGOR 

Förbundsstyrelsen § 10/18.01.2022 
 
Ålands kommunförbund har i nuläget ett avtal med Ålands Landskapsregering om 
samrådsdelegationen för kommunala frågor. Landskapsregeringen har haft 
motsvarande avtal med Mariehamns stad.  
 
Vid årsskiftet utträdde Jomala kommun från Ålands kommunförbund, därmed 
uppstod ett behov av att revidera avtalet. Under ett kommunalt samråd den 23 
september tillsattes en arbetsgrupp med uppdrag att utarbeta ett förslag till ett nytt 
avtal.  
 
Se bilaga 4 för arbetsgruppens förslag till avtal. 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till avtal för samrådsdelegationen för 
kommunala frågor. 
 
Beslut: 
Enligt förslag 
--- 
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 § 11 Sid 11 

§ 11 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

Förbundsstyrelsen § 11/18.01.2023 
 

Vårdinformationssystem (VIS) 
 
Flytt av IT-drift till ÅDA 

 
Förslag nästa möte: 3 mars 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Tecknas till kännedom 
 
Beslut: 
Enligt förslag 
--- 
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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:. § 1-3, 6-7, 9, 11 
 
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:. § 4, 8, 10 
 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
 
Myndighet till vilken Ni kan framställa rättelseyrkande  
 
Följande beslut kan Ni framställa rättelseyrkande över: 
Paragrafer:. § 4, 8, 10 
 
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. 

 


