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Nr

28.04.2022

5

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Tid

Torsdagen den 28 april 2022 kl 13.15

Plats

FINSTRÖMS kommunkansli / Teamsmöte

Ärenden:
§ 32 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§ 33 PROTOKOLLJUSTERARE
§ 34 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
§ 35 DIREKTÖRSAVTAL OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR FÖRBUNDSDIREKTÖR
§ 36 HYRESAVTAL MELLAN ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND OCH FINSTRÖMS KOMMUN
§ 37 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM

Gun Holmström, förbundsstyrelsens ordförande
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på förbundets elektroniska anslagstavla under
www.kommunforbundet.ax 21.4.2022
Protokollet är framlagt till påseende vid förbundskansliet 29.4.2022
Intygar Magnus Sandberg, förbundsdirektör

PROTOKOLL

Nr

28.04.2022

5

FÖRBUNDSSTYRELSEN

Tid

Torsdagen den 28.04.2022 kl. 13.15 – 13.55

Plats
Närvarande

FINSTRÖMS kommunkansli / Teamsmöte
Ersättare:
Ledamöter:
Gun Holmström, ordf.
SvenAnders Danielsson, viceordf.
Tage Eriksson
Lars Häggblom
Dorita Lindholm
Kennet Lundström
Rosa Salmén

Julia Lindfors
Per Lycke
Carina Aaltonen
Susann Fagerström
Kjell Berndtsson
Björn Rönnlöf
Henry Lindström

Övriga närvarande
Niklas Eriksson, förbundsstämmans ordförande

Kjell Berndtsson, förbundsstämmans viceordförande
Peggy Eriksson, förbundsstämmans viceordförande
Magnus Sandberg, förbundsdirektör

Ärenden

§§ 32 – 37

Underskrifter

Finström

Gun Holmström
Ordförande

Magnus Sandberg
Sekreterare

Dorita Lindholm
Protokolljusterare
Finström 21.4.2022

SvenAnders Danielsson
Protokolljusterare

Protokolljustering

Sammanträdet är kungjort

Protokollet är framlagt till påseende Finström 5.5.2022

Intygar

Magnus Sandberg

Utdragets riktighet bestyrkes

Finström

Underskrift

§§

Förbundsstyrelsen

Kallelse 5/28.04.2022

3234

Sid

3

§ 32 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Förbundsstyrelsen § 32/28.04.2022
Förvaltningsstadgan 4.kap 11 – 12 §§ samt kommunallag 4.kap 23 §

Förslag:
Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört
Beslut:
Enligt förslag

§ 33 PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsstyrelsen § 33/28.04.2022
Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses SvenAnders
Danielsson och Dorita Lindholm.
Beslut:
Beslut

§ 34 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Förbundsstyrelsen § 34/28.04.2022
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §
Ärendelistan kompletteras med ärende
Godkännande av hyresavtal
Ytterligare kompletteras listan med delgivning från samråd 26.4.
Beslut:
Beslut
Föredragningslistan fastställdes med ovanstående ändringar.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 35 DIREKTÖRSAVTAL OCH ANSTÄLLNINGSVILLKOR 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.

Förbundsstyrelsen § 18/11.03.2022
Efter mötet med medlemskommunerna 14.2, där samtliga medlemskommuner uttalade
någon form av stöd för att förbundets verksamhet även framöver ska ha en omfattning
som medger att en ny förbundsdirektör anställs så beslöt rekryteringsgruppen att gå ut
med en annons. Annonsen publicerades på www.kommun.ax 17.2, hos AMS 18.2 och i
Ålandstidningen och Nya Åland 21.2.2002.
Ansökningstiden går ut onsdagen den 9 mars kl 16, och rekryteringsgruppen
sammankommer 10.3 kl 15 för att ta del av ansökningarna.
Inom utsatt tid har följande sökande anmält intresse för tjänsten.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
§
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Rekryteringsgruppen informerade om att man kommer att kalla två sökande på
intervju.
Beslut:
Beslut
Förbundsstyrelsens tecknade informationen till kännedom.

Förbundsstyrelsen § 29/04.04.2022
Samtliga sökandes ansökningshandlingar och CV som bilagor.
Förslag av förbundsstyrelsens ordförande Gun Holmström, tillika
rekryteringsgruppens ordförande, att Minna Hellström utses till förbundsdirektör
Beslut:
Beslut
Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt att utse Politices magister Minna Hellström till
förbundsdirektör med motiveringen att Hellström har en för uppgiften lämplig högre
högskoleexamen och att rekryteringsgruppen sammanfattningsvis upplever att
Hellström har de bästa förutsättningarna att sköta tjänsten som förbundsdirektör.
Förbundsstyrelsen beslöt att befullmäktiga Gun Holmström och SvenAnders
Danielsson att förhandla direktörsavtal med Hellström samt att komma överens om
lönesättningen.
Förslaget till direktörsavtal inklusive lönesättning och överenskommelse om prövotid
och tidpunkt för tillträde till tjänsten föreläggs förbundsstyrelsens för godkännande.

Förbundsstyrelsen § 35/28.04.2022
Förbundsstyrelsens ordförande och viceordförande har tillsammans med Minna Hellström
förhandlat om anställningsvillkor och lönesättning.
Förbundsstyrelsens ordförande föreslår att förbundsstyrelsen omfattar förslaget till
direktörsavtal mellan Ålands kommunförbund och Minna Hellström.
Beslut:
Beslut
Enligt förslag. Avtalet offentliggörs efter att det undertecknats av ordförande och
tillträdande förbundsdirektören.


Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
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§ 36 HYRESAVTAL MELLAN ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND OCH FINSTRÖMS KOMMUN
Förbundsstyrelsen § 61/29.12.2021
Med anledning av Jomala kommuns meddelande om utträde ur Ålands kommunförbund
per 31.12.2022 bör Ålands kommunförbund ta ställning till de avtal som finns mellan
förbundet och Jomala kommun.
Hyresavtal för lokal som bilaga. Avtalet gäller för det utrymme i Jomala kommunkansli som
fungerar som förbundskansli.
Uppsägningstiden för hyresavtalet är minst sex kalendermånader för vardera parten.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen meddelar Jomala kommun att man säger upp hyresavtalet per
30.6.2022 och besluter att gå ut med en förfrågan till övriga medlemskommuner om
lämpliga utrymmen som kan fungera som förbundskansli senast från och med 1.7.2022.
Förbundsdirektören ges i uppdrag att verkställa förfrågan.
Beslut:
Enligt förslag.
Paragrafen förklarades omedelbart justerad.


Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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Förbundsstyrelsen § 30/04.04.2022
Förfrågan, bilaga, riktades 9.2.2022 till medlemskommunerna och
kommunalförbunden. Svar begärdes inom mars månad.
Per 31.3 har följande offerter inkommit (bilaga). Beredningen kompletteras med
eventuella tillkommande ansökningar. Utöver dessa har Eckerö kommunstyrelse,
Geta kommun och Saltviks kommun meddelat att de för tillfället inte har lokaler att
erbjuda.
9,.3.2022
23.3.2022
29.3.2022
30.3.2022

Hammarlands kommun
Finströms kommun
Sunds kommun
Oasen

Offert kansliutrymmen
Offert kansliutrymmen
Offert kansliutrymmen
Offert kansliutrymmen

Förslag av Gun Holmström att Ålands kommunförbund ingår hyresavtal för
förbundskansli med Finströms kommun från och med 1.7.2022
Beslut:
Beslut
Förbundsstyrelsen beslöt enhälligt enligt Gun Holmströms förslag.
Förbundsstyrelsens ordförande befullmäktigas att ingå hyresavtal så att den nya
förbundsdirektören kan inleda sitt arbete i de nya utrymmena från och med den
tidpunkt när förbundsdirektören tillträder.

Förbundsstyrelsen § 36/28.04.2022
Förbundsstyrelsens ordförande har förhandlat om hyresavtal tillsammans med
representanter för Finströms kommun.
Förbundsstyrelsens ordförande har kommit överens med Finströms kommun att hyran
justeras med 15 e / månad jämfört med den offert som antagits, mot att internet,
kopiering, scanner och skrivare ingår i hyran. I den offert som antogs angavs dessa tjänster
enligt skild prissättning.
Förbundsstyrelsens ordförande föreslår att hyresavtalet med ändringen ovan omfattas,
och konstaterar att Finströms kommuns offert eller totalkostnad trots ändringen är den
mest förmånliga.
På grund av flytten från Jomala kommunkansli verkställts under april månad ingås
hyresavtalet från och med 1.5.2022 i stället för från 1.7.2022
Beslut:Enligt
förslag.
Beslut:
Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 37 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Förbundsstyrelsen § 37/28.04.2022
x

Kommunalt samråd kallat till 25.4, därefter inhiberat och framskjutet. Samrådet
senare kallat till 26.4.

x

Plats och datum för förbundsstämman. Stämman hålls 20.5 kl 14 vid Klippan i Sund

x

Samråd 26.4. Protokollet som bilaga.

Förbundsstyrelseordförandes förslag.
Tecknas till kännedom
Beslut:
Beslut


Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

