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 §§ 7-9   Sid 3 

 § 7 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Förbundsstyrelsen § 7/04.02.2022  
 
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.  
------------- 

§ 8 PROTOKOLLJUSTERARE 

Förbundsstyrelsen § 8/04.02.2022 
 

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

Förslag: 
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Tage Eriksson och 
Lars Häggblom. 
 
Beslut:  
Tage Eriksson och Dorita Lindholm valdes till protokolljusterare. Justeringen sker per 
e-post 
------------- 

§ 9 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förbundsstyrelsen § 9/04.02.2022 
 
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 § 
 
Beslut:  
Föredragningslistan kompletterades med extra ärende angående 
förbundsdirektörens semester 
------------- 
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 § 10 Sid 4 
 

§ 10 MÖTE MED MEDLEMSKOMMUNERNA KRING FÖRBUNDETS FRAMTID 

Förbundsstyrelsen § 64/29.12.2021 
 
Ärendet initierades av ordförande 
 
 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen beslöt att sammankalla presidierna i medlemskommunernas 
styrelser för en diskussion under början av 2022 för att diskutera de förändrade 
förutsättningarna för kommunförbundets verksamhet. 
 
Förbundsstyrelsen sammankommer till ett planeringsmöte inom januari 2022 där 
man drar upp närmare riktlinjer för mötet. 
--- 

 
Förbundsstyrelsen § 4/14.01.2022  

  
Bifogas utredningen ”Framtiden i fokus” som behandlades av förbundsstämman i maj 2013 
efter att Mariehamns stad utträtt ur Ålands kommunförbund.  
 
Bifogas även presentation där konsekvenserna av Jomalas utträde för inflytande i 
förbundets beslutande organ och fördelningen av kostnaderna för verksamheten 
presenteras.  
 
Förbundsdirektörens förslag: 
- 
Beslut:  
Förbundsstyrelsen beslöt att så fort som det är möjligt med hänsyn till pandemiläget 
kalla medlemskommunernas fullmäktige- och styrelseordförandena och 
kommundirektörer till ett möte kring Ålands kommunförbunds framtid.  
 
Mötet bör hållas i god tid innan vårstämman som ska hållas inom maj och där 
förbundsstyrelse skall väljas för resten av mandatperioden. 
 
Framöver under året hålls informationsmöten med en regional uppdelning där 
Ålands kommunförbunds uppdrag diskuteras. 
 
Förbundsstyrelsens ordförande och viceordförande planerar mötena tillsammans 
med Förbundsdirektören 
------------- 
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 § 10 Sid 5 

 
Förbundsstyrelsen § 10/04.02.2022  

 
Förbundsstyrelsens ordförande Gun Holmström meddelar att hon i samråd med 
stämmoordförande Niklas Eriksson sonderat möjliga datum för ett möte med 
medlemskommunerna och att man föreslår att mötet hålls måndag 14 februari kvällstid.  
 
Till mötet inbjuds kommunernas styrelse- och fullmäktigeordföranden samt 
kommundirektörerna. Möteslokal, som meddelas senare, väljs så att 
smittskyddsbestämmelserna kan uppfyllas.  
 
Beslut:  
Förbundsstyrelsen beslöt att bjuda in medlemskommunerna till ett möte måndagen den 
14 februari kl 19. Mötet hålls vid auditoriet i Kyrkby Högstadieskola.  
 
Som underlag för mötet skickas den översikt som togs fram till ärende § 4/14.1.2022 samt 
basuppgifter om förbundet i form lagstiftning och grundavtal.  
 
I den kallelse som skickas ut bör det framkomma att medlemskommunerna bör ta ställning 
vad kommunen har för önskemål kring förbundets inriktning och verksamhet 
--- 
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 § 11-
12 

Sid 6 

 

§ 11 ANHÅLLAN OM AVSKED, FÖRBUNDSDIREKTÖREN 

Förbundsstyrelsen § 11/04.02.2022  
 
Bifogas ansökan om avsked från förbundsdirektör Magnus Sandberg 
 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
- 

 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen beviljar ansökan om avsked enligt förslag från och med 31.3.2022. 
-- 

§ 12 REKRYTERING AV FÖRBUNDSDIREKTÖR 

Förbundsstyrelsen § 12/04.02.2022  
 
I enlighet med Ålands kommunförbunds grundavtal 13 § leds förbundets verksamhet av en 
förbundsdirektör.  
 
Eftersom nuvarande förbundsdirektör anhåller om avsked bör förbundsstyrelsen ta 
ställning till hur och när en rekrytering av förbundsdirektör skall inledas. 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
--- 

 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen beslöt att förbundsstyrelsens ordförande och viceordförande 
samt förbundsstämmans presidium utgör rekryteringsgrupp med mandat att inleda 
rekryteringsåtgärder utgående ifrån responsen från medlemskommunmötet 14.2.  
-- 

  

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

 

§ 13 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

Förbundsstyrelsen § 13/04.02.2022 
 
Budgetjämförelse (uppdaterad) 
 
Ungefärlig tidtabell för bokslutsarbetet 
 
Samarbetet med Finlands kommunförbund inför Finlands kommunförbunds 
förbundsdelegations möte 17.2 och tillsättandet av Finlands kommunförbunds svenska 
delegation. 

 
Förbundsdirektörens förslag: 
Tecknas till kännedom 
 
Beslut: 
Tecknades till kännedom. 
--- 
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 § 14 Sid 8 

 

§ 14 FÖRBUNDSDIREKTÖRENS SEMESTER  

Förbundsstyrelsen § 14/04.02.2022 
 
Förbundsdirektören har 11 dagar sparad semester vid årsskiftet plus att han när han slutar 
31.3.2022 har 33 dagar semester som intjänats under tiden 1.5.2021 – 31.3.2022.   
 
Totalt handlar det om 44 semesterdagar som inte kan tas ut under uppsägningstiden fram 
till och med 31.3. 
 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
--- 
 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen kommer överens med förbundsdirektören om att han tar ut 15 
dagar semester i ledighet under v.8 och under slutet av mars.  
 
Resterande intjänade semester, 29 semesterdagar, betalas ut i pengar enligt 
villkoren i AKTA. 
--- 
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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 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. 
 
BESVÄRSANVISNING 
 
Besvärets innehåll 
 
I besvärsskriften skall uppges: 
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- sökandens namn, yrke boningsort och postadressd 
- 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: 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
22101 Mariehamn 
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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. 

 


