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  Tage Eriksson 
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Ärenden §§ 21 – 28 
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 Gun Holmström 
Ordförande  
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Sekreterare  

Protokolljustering   

 Tage Eriksson 
Protokolljusterare 

Sven-Anders Danielsson 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Jomala 14.05.2021  

Protokollet är framlagt till påseende  Jomala 26.05.2021  

   

Intygar Magnus Sandberg 
Förbundsdirektör 
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Underskrift   



                              Förbundsstyrelsen                                        Protokoll 3/20.05.2021 

 

Signaturer                          Protokolljusterare                   Protokolljusterare              Utdragets riktighet bestyrkes 

 

 §§ 21-23   Sid 3 

 § 21 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Förbundsstyrelsen § 21/20.05.2021  
 
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.  
------------- 

§ 22 PROTOKOLLJUSTERARE 

Förbundsstyrelsen § 22/20.05.2021 
 

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

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

§ 23 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förbundsstyrelsen § 23/20.05.2021 
 
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 § 
 
 
Beslut:  
Föredragningslistan fastställdes utan tillägg. 
------------- 
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 § 24 Sid 3 

 

§ 24 ANHÅLLAN OM MEDEL FÖR UTREDNING AV SERVICEBOLAG 

Förbundsstyrelsen § 7/22.01.2021  
 
 
I enlighet med det uppdrag som förbundsstämman gav i 2021 års budget skall Ålands 
kommunförbund utreda bolagisering av sådana funktioner som inte förutsätter några demokratiska 
samarbetsplattformer och som inte omfattar myndighetsutövning.  
--- 
Servicebolag 
 
Med hänsyn till de utmaningar som finns när det gäller att få resurser och kompetens att räcka till i 
kommunerna bör Ålands kommunförbund utreda möjligheterna att grunda kommunalt 
servicebolag som kunde sköta funktioner för kommunernas räkning. 
För sådana administrativa uppgifter som inte kräver någon demokratisk samarbetsplattform kunde 
ett samägt bolag vara en smidig lösning på samarbetsbehov där enskild kommuns eller 
kommunalförbunds resurser är otillräckliga, och det vore också en naturlig utveckling av 
existerande upplägg där kommun eller kommuner köper tjänster av en annan kommun, t.ex. inom 
löneräkning. 
 
Förbundsstyrelsen föreslår för höststämman att styrelsen ges en fullmakt med stöd av 3 § 8.punkt i 
förbundets grundavtal att utreda frågan om ett samägt kommunalt servicebolag. Arbetet bör ske i 
nära samarbete med medlemskommunerna, varför en referensgrupp bör utses 
 
--- 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen tillsätter en utredning om en möjlig organisering av administrativa 
funktioner och stödfunktioner inom kommunerna och kommunalförbunden i form av ett 
kommunalägt aktiebolag.  
 
Inom ramen för uppdraget bör åtminstone följande frågeställningar beröras 
 
- Verksamhetens tänkbara inriktningar och eventuella avgränsningar 
- Huvudmannaskap 
- Styrningen av verksamheten 
- Kartläggning av befintliga samarbeten och köptjänster mellan kommuner och 

kommunalförbund som kunde hanteras inom ramen för ett servicebolag 
- Lönsamhetskalkyler utgående ifrån olika nivåer av verksamhet och omsättning 
- Nivån på aktiekapitalet utgående ifrån olika scenarier för verksamhet 
- Hanteringen av personalbehovet 
- Regelefterlevnad och eventuella konkurrensaspekter på verksamheten  
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 § 24 Sid 4 

 
 

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att genomföra utredningen, som bör 
vara slutförd och avrapporterad senast inom maj 2021. Förbundsdirektören kan inom ramen 
för budgeterade medel anlita utomstående experter. 
 
Förbundsstyrelsen besluter att tillsätta en referensgrupp bestående av  
 
Niklas Eriksson, kommundirektör, Föglö 
Gustav Blomberg, kommundirektör, Geta 
Arsim Zekaj, förbundsdirektör, Oasen 
Cecilia Johansson, förbundsdirektör NÅHD 
Ida Eklund, ekonomichef, Finström 
 
Referensgruppens, som är ett expertorgan, uppdrag är att ge respons på det material, 
underlag och förslag som kopplar till uppdraget samt att bistå med sakkunskap. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 

Förbundsstyrelsen § 24/20.05.2021  
 
Mellanrapporten med bilagor presenteras på möte 
 
På grund av övrig händelseutveckling, som beskrivs i mellanrapporten, finns anledning att 
förlänga utredningen av förutsättningarna för att grunda ett kommunalt servicebolag. 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen anhåller hos Ålands Landskapsregering om medel för fortsatt och 
fördjupad utredning av förutsättningarna för att samordna vissa administrativa funktioner i 
kommunerna och kommunalförbunden i form av ett kommunalägt servicebolag.  
 
Förbundsstyrelsen befullmäktigar förbundsdirektören att tillsammans med 
referensgruppen utforma en ansökan och anhålla om medel av de medel som Ålands 
Landskapsregering i tilläggsbudget 2 /2021 gjort tillgängliga för ändamål som 
överensstämmer med utredningens huvudinriktning. 
 
Förbundsstyrelsen förlänger utredningsuppdraget och referensgruppens mandat till och 
med 31.12.2021. 
 
Beslut:  
Enligt förslag.  
------------- 
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 § 25 Sid 6 

 

§ 25 INITIATIV TILL UTÖKAT OCH FÖRDJUPAT KOMMUNALT SAMARBETE 

Förbundsstyrelsen § 25/20.05.2021  
 
Ålands kommunförbunds uppdrag beskrivs i 13.kap Kommunallag för Landskapet Åland.  
 
Kärnuppgifterna beskrivs i 97 § 
 
Utgående ifrån uppdraget att ”fungera som samarbetsorgan för kommunerna” behöver 
Ålands kommunförbund lyfta frågan om samarbetsklimatet i existerande samägda organ 
och inriktningen för gemensamma organisationer framöver.  
 
Förbundsdirektörens PM som bilaga 
  
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen omfattar underlaget och för detta till vårstämman i Hammarland 28.5 
för diskussion och reflektion 
 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt föra underlaget till stämman för diskussion. 

 
------------- 
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 § 26 Sid 7 

§ 26 YTTRANDE, LAGFÖRSLAG OM VIDAREUTNYTTJANDE AV INFORMATION FRÅN OFFENTLIG 

SEKTOR 

Förbundsstyrelsen § 26/20.05.2021  
 
Länk till remissförslaget  
 
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/lagforslag-om-vidareutnyttjande-
information-fran-offentlig-sektor 
 
Lagframställningen grundar sig i EU-direktiv om öppna data. Huvudsyftet med att offentlig 
sektor tillhandahåller t.ex. kartdata eller annat är att öppna upp för innovation. Som 
exempel kan nämnas möjligheterna att via allmänt nyttjade webbtjänster och applikationer 
planera resor med kollektivtrafik.  
 
Lagförslaget begränsar tillgången till sådan information som rör grundskolan, information 
från andra källor än myndigheten och sådan information som delvis är marknadsmässig.  
 
Offentligägda bolags roll regleras skilt. 
 
Allmänt taget är det svårt att utvärdera vilka följder lagförslaget kommer att ha för 
kommunerna. Det är svårt att bedöma vilka ekonomiska och andra konsekvenser 
lagförslaget kommer att ha för kommunerna och för den offentliga sektorn som helhet 
utgående ifrån hur lagförslaget är utformat.  
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen förhåller sig om utgångspunkt positiv till lagförslaget, dock så att man 
påtalar att det kommer att krävas samarbete med Ålands Landskapsregering kring tekniska 
lösningar för att tillhandahålla informationen och även bistånd vid uttolkningar av vilka 
skyldigheter enskild kommun har att systematisera och tillhandahålla specifik information.  
 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
------------- 
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 § 27 Sid 5 

 

§ 27 NOMINERING AV KANDIDATER TILL FINLANDS KOMMUNFÖRBUNDS 

FÖRBUNDSDELEGATION 

Förbundsstyrelsen § 19/19.03.2021  
 
Finlands kommunförbunds förbundsdelegation skall tillsättas under slutet av 2021. Valförfarandet 
är nära på ceremoniellt och processen pågår under stora delar av 2021.  
 
https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundet/organisation-och-beslutsfattande/valet-av-
kommunforbundets-forbundsdelegation 
 
 
Åland har en plats i delegationen, och för perioden 2018 - 2021 har Åland representerats av Tage 
Eriksson med Bo-Yngve Karlsson som ersättare. 
 
https://www.kommunforbundet.fi/kommunforbundets-forbundsdelegation 

 
Finlands kommunförbund har närmat sig Ålands kommunförbund med en förfrågan om möjlighet 
att utse kandidater till den Åländska platsen i förbundsdelegationen genom sämjovalsförfarande.  
 
Enligt Ida Sulin, jurist vid Finlands kommunförbund, kan Åland undvika ett valförfarande liknande 
det som hölls 2017 genom att nominera tre kandidater till den ordinarie plats som Åland skall 
tillsätta.  
 
Ersättarna är inte personliga, vilket skulle motivera att det nomineras tre namn.  Namnförslag 
behöver finnas senast inom maj, däremot behövs besked om valsättet redan nu innan 
valanvisningarna publiceras. De som nomineras bör vara invalda i kommunfullmäktige i någon 
kommun i landskapet för att vara valbar till delegationen. 
 
Ålands kommunförbund är med stöd i Kommunallagens 97 § 6.punkt det organ som koordinerar 
kommunalt samarbete utanför landskapet.  
 
Mariehamns stad har hört angående valarrangemangena och väntas återkomma med besked inom 
kort 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen besluter meddela Finlands kommunförbund att Åland utser en ordinarie 
ledamot och två ersättare i inträdesordning genom ett sämjovalsförfarande.  Ålands 
kommunförbund meddelar inom maj månad vilka som föreslås representera Åland. 
 
Beslut: 
Enligt förslag 
------------- 
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 § 27 Sid 5 
 

 
Förbundsstyrelsen § 27/20.05.2021  

 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen föreslår namn på personer invalda i något av kommunfullmäktigen i 
kommunerna på Åland för en ordinarie plats och två platser som ersättare i Finlands 
kommunförbunds förbundsdelegation.  
 
Mariehamns stad har påmints om att inkomma med förslag på personer till posterna.  
 
Gun Holmström föreslår Jana Eriksson, invald i fullmäktige i Lemland och 
kommunstyrelseordförande, som ordinarie representant till Finlands kommunförbunds 
förbundsdelegation. 
 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen beslöt att föreslå Jana Eriksson som ordinarie representant med Tage 
Eriksson och Bo-Yngve Karlsson som ersättare.  
 
Om Mariehamns stad för fram förslag till representanter kan dessa utses till ersättare. 
------------- 
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 § 34 Sid 9 
 

§ 28 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

Förbundsstyrelsen § 28/20.05.2021 
 
 
Yttrande över förordning om elektronisk arkivering, avgivet som tjänstemannayttrande 
15.4.2021 
 
Revisionsberättelse 31.3.2021 (tidigare utskickat) 
 
Protokoll från samråd 23.4.2021 (bilaga) 
 
Ålands Landskapsregerings förslag till andra tilläggsbudget för 2021 
 
Uppföljning av skatteinkomster 
 
Mellanrapporter från 
- Kommunallagsrevidering 
- Kriskommunslagstiftningens arbetsgrupp 
- ÅDA:s ägarutredning 
 
Vårstämma i Catharinagården i Hammarland 28.5.2021 kl 13 

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

 
 
 
 
 
  


