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Protokollet är framlagt till påseende Finström 13.10.2022

Intygar
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§ 51 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Förbundsstyrelsen § 51/06.10.2022
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
------------§ 52 PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsstyrelsen § 52/06.10.2022
Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses SvenAnders Danielsson och Pia Eriksson
Beslut:
Sven-Anders Danielsson och Kennet Lundström valdes till protokolljusterare.
Protokollet justeras efter mötets avslutande.
------------§ 53 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Förbundsstyrelsen § 53/06.10.2022
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §
Beslut:
Föredragningslistan omfattades utan ändringar
-------------
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Protokolljusterare
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§ 54 PRELIMINÄR BUDGET FÖR 2023
Förbundsstyrelsen § 54/06.10.2022
Enligt Ålands kommunförbunds grundavtal ska medlemskommunerna senast 15.09
året före budgetåret delges en preliminär budget.
Förbundsstämman ska inom november månad fastställa den ordinarie budgeten.
Det preliminära förslaget till budget sändes ut till styrelsemedlemmarna för
elektroniskt beslut den 11.09. Förslaget omfattades elektroniskt av samtliga
styrelsemedlemmar och delgavs därefter medlemskommunerna, som i enlighet med
26 § i grundavtalet uppmanades att lägga fram förslag till utvecklande av
kommunförbundets verksamhet.
Förslag till preliminär budget som bilaga
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget
Beslut:
Förbundsstyrelsen omfattade förslaget elektroniskt per e-post 14.09
-------------
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§ 55 KOMMUNALT SAMRÅD 11 OKTOBER
Förbundsstyrelsen § 55/06.10.2022
Det föregående kommunala samrådet hölls den 23 september, där det bland annat
beslutades att tillsätta en arbetsgrupp som ser över formerna för samråd från och
med årsskiftet. Styrelseordförande Gun Holmström och förbundsdirektör Minna
Hellström ingår i gruppen för kommunförbundets räkning.
Ålands kommunförbund står i tur att vara värd för kommande samråd den 11
oktober. Inför samrådet bör förbundsstyrelsen ta ställning till vad som ska framföras
vid samrådet samt diskutera former för samråd efter årsskiftet.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tar ställning till vad som ska framföras på samrådet samt
diskuterar former för samråden
Beslut:
Förbundsstyrelsen informerades om förslag till nya former för samråd efter
årsskiftet. Förbundsstyrelsen uttrycker att både kallelse och protokoll bör delges
kommunerna, samt att det finns möjlighet att bjuda in sakkunniga vid behov.
---
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§ 56 FÖRSLAG DATASKYDDSOMBUD
Förbundsstyrelsen § 56/06.10.2022
I enlighet med artikel 37 i EU:s allmänna dataskyddsförordning måste kommunerna
och kommunalförbunden ha ett dataskyddsombud. Enligt uppgifter från
datainspektion är det brådskande att få en lösning på plats snarast möjligt.
Det finns intresse för en samordnad lösning via kommunförbundet för totalt 15
kommuner och 5 kommunalförbund. Förbundsdirektören har tagit fram ett förslag
samt en kostnadsfördelning som kan verkställas snarast.
Bifogas förslag samt avtalsutkast
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget. Avtalsutkasten samt kostnadsfördelning sänds
ut till kommunerna.
Beslut:
Förslaget sänds ut till kommunerna som ombeds ge respons senast 10 november.
Förbundsdirektören ges fullmakt att fortsätta förhandlingarna om samtliga
kommuner och kommunalförbund samtycker till förslaget. Förbundsdirektören ges
fullmakt att teckna avtal för kommunförbundets räkning.
---

Signaturer

Protokolljusterare
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§ 57 UTLÅTANDE LAGFÖRSLAG OM ANPASSAD KOMMUNAL AVFALLSHANTERING
Förbundsstyrelsen § 57/06.10.2022
Landskapsregeringen har gett kommunförbundet möjlighet att lämna synpunkter på
nytt lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering. Lagförslaget innehåller nya
bestämmelser om organiserandet av avfallshanteringen, vilket ställer högre krav på
kommunerna och medför nya investeringar.
Utlåtanden ska lämnas in senast den 20 oktober.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsdirektören tar fram ett utlåtande som omfattas via elektroniskt beslut
Beslut:
Enligt förslag
---
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Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 58 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Förbundsstyrelsen § 58/06.10.2022
Prognos för landskapsandelar 2023
Kommundirektörskonferens i Helsingfors
Kriskommunlagstiftningen och revideringen av kommunallagen
Möte med funktionshinderrådet
Kommunernas ekonomi 2021 (ÅSUB)
Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom
Beslut:
Enligt förslag
---

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen

Protokoll 8/06.10.2022

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:
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.
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