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Gun Holmström, förbundsstyrelsens ordförande 
 
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på förbundets elektroniska anslagstavla under 
www.kommunforbundet.ax 04.11.2022 
 
Protokollet är framlagt till påseende vid förbundskansliet 18.11.2022 

Intygar Minna Hellström, förbundsdirektör  
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FÖRBUNDSSTYRELSEN 

 
PROTOKOLL 
 
11.11.2022 
 

 
Nr 
 
9 
 

Tid Fredagen den 11.11.2022 kl. 13:30 – 14:50 

Plats Finström kommunkansli / distansmöte 

Närvarande Ledamöter: 
 

  Gun Holmström, ordf. 
  Sven-Anders Danielsson, viceordf.  
  Pia Eriksson 
  Ann-Sofie Stjärnfelt 
  Kennet Lundström 
  Rosa Salmén 
  Kjell Berndtsson 

Ersättare: 
 

  Julia Lindfors 
  Per Lycke  
  Lars Häggblom 
  Susann Fagerström 
  Björn Rönnlöf 
  Henry Lindström 
  Dorita Lindholm 

Övriga närvarande  
 Niklas Eriksson, förbundsstämmans ordförande 
 Anders T Karlsson, förbundsstämmans viceordförande 
 Johan Lindholm, förbundsstämmans viceordförande 
 Minna Hellström, förbundsdirektör 

 

Ärenden §§   59 – 65 

Underskrifter Finström  

   

 Gun Holmström 
Ordförande  

Minna Hellström 
Sekreterare  

Protokolljustering   

 Pia Eriksson 
Protokolljusterare 

Henry Lindström 
Protokolljusterare 

Sammanträdet är kungjort  Finström 04.11.2022  

Protokollet är framlagt till påseende  Finström 18.11.2022  

   

Intygar Minna Hellström 
Förbundsdirektör 

 

Utdragets riktighet bestyrkes Finström den  

   

Underskrift   
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 §§ 59-61   Sid 3 

 § 59 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Förbundsstyrelsen § 59/11.11.2022  
 
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 
------------- 

§ 60 PROTOKOLLJUSTERARE 

Förbundsstyrelsen § 60/11.11.2022 
 

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

Förslag: 
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Ann-Sofi 
Stjärnfelt och Henry Lindström. 
 
Beslut:  
Henry Lindström och Pia Eriksson valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras 
efter mötets avslutande 
------------- 

§ 61 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Förbundsstyrelsen § 61/11.11.2022 
 
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 § 

 
Beslut:  
Föredragningslistan omfattades utan ändringar 
------------- 
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 § 62 Sid 4 

§ 62 BUDGET 2023 OCH EKONOMIPLAN 2024 - 2025 

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 
------------- 
 

 
Förbundsstyrelsen § 62/11.11.2022   

 
Medlemskommunerna har ombetts inkomma med synpunkter på Ålands 
kommunförbunds budget inom oktober månad. 
 
Kommunernas beslut om utlåtanden som bilaga. Kommunerna är i stora drag nöjda 
med det preliminära budgetförslaget. Kommentarerna som har inkommit handlar 
bland annat om grundandet av ett servicebolag, vikten av att utveckla 
digitaliseringen samt bevaka finansieringsprincipen, platsen i samhällsdebatten samt 
behovet av mätbara och konkreta mål. 
 
Bifogad förbundsdirektörens förslag till budget.  
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 § 62 Sid 5 

 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till budget och tillställer detta höststämman för 
behandling. 
 
Beslut: 
Enligt förslag 
------------- 
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 § 63 Sid 6 

§ 63 FÖRBUNDSDIREKTÖRENS ANSTÄLLNING 

Förbundsstyrelsen § 63/11.11.2022 
 
Enligt gällande direktörsavtal upphör förbundsdirektörens prövotid den 20 
november, varvid tjänsteförhållandet övergår till en tillsvidare tjänst och lönen 
omförhandlas. 
 
Minna Hellström anmäler jäv och förbundsstyrelsen beviljade jäv. Styrelseordförande 
Gun Holmström utsågs till föredragande och sekreterare. 

 
Beslut: 
Förbundsdirektörens tjänst omvandlas till en tillsvidaretjänst med bibehållen lön. 
--- 
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 § 64 Sid 7 

§ 64 UTLÅTANDE SJÄLVSTYRELSELAGEN 

Förbundsstyrelsen § 64/11.11.2022 
 
Justitieministeriet skickade den 26.10 begäran om utlåtande till utkast om 
Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om ändring av 
självstyrelselagen för Åland.  
 
Lagförslaget föreslås förtydliga hur landskapet Åland och kommunerna på Åland 
enligt nuläget på jämlik grund kan påföras uppgifter inom rikets 
lagstiftningsbehörighet. Nya bestämmelser föreslås i självstyrelselagen i fråga om 
förfarandet för hur landskapet och kommunerna kompenseras för utökande av 
riksuppgifter. Ytterligare föreslås bestämmelser kring överenskommelseförordningar 
utvidgas och anpassningar efter välfärdsreformen i riket. 

 
Svar begärs per den 9 november. 
 
Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till utlåtande 

 
Beslut: 
Förbundsstyrelsen omfattade förslaget elektroniskt 9 november 2022 
---  
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 § 65 Sid 8 

§ 65 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM 

Förbundsstyrelsen § 65/11.11.2022  
 

Äldrerådesseminariet 25 oktober 
 
Landskapets budgetförslag 2023 
 
Kriskommunlagstiftningen 
 
Samverkansavtalen 
 
Förbundsstämma 25 november i Eckerö 
 
Äldreomsorgsmöte 8 november 

 
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:. 
 
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. 

 


