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Protokoll 
 

Extra styrelsemöte 9/2022 för Ålands handikappförbund rf 

 

Tid: Torsdag 23.6.2022 kl. 16.15 Plats: Teams 
 
 

 Ordinarie medlem  Suppleant  Förening 
x Pia Grüssner  Aija Horwood Ålands Hörselförening r.f. 

 
- Viveka Landgärds 

Vice ordförande 
- Kjell Sipinen Ålands Neurologiska förening r.f. 

- Anna Hedenberg  
 

- Josefin Jansson De utvecklingsstördas väl på Åland r.f. 
 

- Jan Salmén - Bo-Sture Sjölund Ålands Cancerförening r.f. 
 

 
 

- Kitty Andersson Föreningen Vårt Hjärta r.f. 
 

x Henrik Lagerberg 
Ordförande 

 Johan Wickström Intresseföreningen för psykisk hälsa – 
Reseda r.f. 

- Minna Mattsson - Robert Rosenholm 
 

Diabetesföreningen på Åland r.f. 
 

x Mona Eriksson  Ulla Andersson Ålands Reumaförening r.f. 
 

x Sanna Söderlund 
 

 Rolf Söderlund Ålands Synskadade r.f. 
 

x Irmeli Eriksson  Carita Johansson Andning & Allergi Åland r.f. 
 

x Mikael Staffas  Gudrun Gudmundsen Demensföreningen på Åland r.f. 
 

 Sonja Winé  
 

x Gun Lagerberg Ålands Autismspektrumförening r.f. 

 
 
Övriga närvarande: 
Gunilla Nordlund, t.f. verksamhetsledare och mötets sekreterare  
Cita Nylund, verksamhetsledare Fixtjänst  
 
  



2 
 

 
Föredragningslista 
 

§ 116  Mötets öppnande och beslutsförhet 

§ 117 Godkännande av föredragningslistan 

§ 118 Protokolljustering och val av protokolljusterare 

§ 119 Fixtjänst: Anvisningar för uthyrning av arbetstagare via Fixtjänst 
 
§ 120 Fixtjänst: Personalärende, konfidentiellt: meddelande om 

uppsägning, Therese Kronqvist 
 
§ 121 Övriga ärenden 

§ 122  Nästa möte 

§ 123 Mötets avslutande 
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§ 116 Mötets öppnande och beslutsförhet 
Styrelsens beslut: Mötet öppnades och förklarades beslutfört kl. 16.15. 
 

§ 117 Godkännande av föredragningslistan 
Styrelsens beslut: Föredragslistan godkänns. 
 

§ 118 Protokolljustering och val av protokolljusterare 
T.f. verksamhetsledarens förslag: Protokoll 8/2022 justeras.  
Till protokolljusterare för detta möte utsågs Sonja Winé och Pia Grüssner 
Styrelsens beslut: Protokoll 8/2022 justerades och till dagens mötesprotokolljusterare 
utsågs Gun Lagerberg (ersättare för Sonja Winé) och Pia Grüssner. 
Bilaga: Protokoll 8/2022  
 
 
§ 119 Fixtjänst: Anvisningar för uthyrning av arbetstagare via Fixtjänst 
Under Fixtjänsts tak kan en skyddsarbetstagare (§70) eller resursperson i sysselsättning (§71) 
göra lång eller kortvarig praktik på olika arbetsplatser för att få möjlighet att pröva på olika 
arbetsuppgifter, för att få arbetserfarenhet och kanske en inkörsport till arbetslivet. 
Näringslivet är en viktig del av denna verksamhet, och deras möjlighet att ta emot 
praktikanter tenderar vara större än deras möjligheter att anställa personer på speciella 
villkor som tex deltidsarbete. För att ytterligare öka möjligheterna för skyddsarbetstagarna 
och resurspersonerna att kunna delta i arbetslivet, och för näringslivet att anställa 
arbetstagare från verksamheten, har identifierats ett behov av möjligheten att hyra in 
personal på timbasis. De två olika stödformerna, §70 och §71, bör ge samma möjlighet till 
uthyrning till näringslivet t i den mån funktionsförmågan tillåter. Anvisningarna för uthyrning 
innehåller anvisningar för hur uthyrning av båda kategorier klienter ska administreras och 
handläggas. 
Verksamhetsledarens förslag: Styrelsen beslutar att godkänna anvisningarna för uthyrning 
av arbetsgivare via Fixtjänst. Verksamhetsledaren ges i uppdrag att i samråd med KST 
beräkna den timdebitering som ska gälla för år 2022. Timdebiteringen ska täcka löne- och 
lönebikostnader för den uthyrda personen. 
Styrelsens beslut: Godkänns enligt förslaget. 
 
 
§ 120 Fixtjänst: Personalärende, konfidentiellt 
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§ 121 Övriga ärenden 
  

• Ordförande informerade att han den 22.6 deltagit på en personalträff hos Fixtjänst 
där man diskuterat KST:s övertagande av verksamheten från och med 1.1 2023. 
Personalen kommer att erbjudas individuella förhandlingsmöjligheter då det även är 
möjligt att ta med en facklig jurist. 

 
• Ordförande informerade att han i dag deltagit på ett möte på Ålandsbanken med 

förbundsdirektör Katarina Dahlman. KST önskar få tid på sig till sista augusti 2023 för 
att underteckna det slutliga köpeavtalet om att köpa Fixtjänstbyggnaden. 
Ålandsbanken utreder närmare hur ett förköpsavtal kan upprättas där KST juridiskt 
förbinder sig att köpa byggnaden senast i augusti nästa år och hur ett förskott/ 
handpenning kan betalas ut till Ålands handikappförbund senast i början av januari 
2023. Förköpsavtalet kan långt vara en mall för det slutliga köpeavtalet. Att ett 
förköpsavtal måste upprättas enligt Ålandsbanken beror bl.a på att samtliga bokslut 
för 2022 måste vara klara före ett formellt köpeavtal kan upprättas. Förköpsavtalet 
skall också godkännas av respektive styrelse. Efter årsskiftet 2022 måste alla ränte- 
och amorteringskostnader påföras KST, likaså de administrativa kostnader som 
orsakas av köpet. KST:s övertagande av lånet behöver även förankras och godkännas 
av Ålands landskapsregering.  
 
ÅHF:s beslut att godkänna KST-budet om övertagande av fastigheten hann inte 
behandlas på KST-stämman den 10.6 2022. Ärendet behandlas därför på nästa 
stämma efter sommaren, då KST även tar ställning till förslaget från revisor Erica 
Sjölund att framföra önskemål om kompensation på 10 000 – 20 000 € för ÅHF:s 
många års ideella styrelsearbete med personalfrågor och drift. 

 
Styrelsens beslut: Styrelsen antecknade sig Övriga ärenden till kännedom.  
 

§ 122 Nästa möte 
T.f. verksamhetsledarens förslag: Nästa möte hålls 29.8.2022. Vid behov sammanträder 
styrelsen till extra styrelsemöte på kallelse.  
Styrelsens beslut: Godkänns enligt förslaget. 
 

§ 123 Mötets avslutande 
Mötet avslutades kl. 16.45. Ordförande tackade styrelsen för dagens möte och önskade en 
fin midsommar och sommar. 
 
 
Mariehamn 23.6.2022 
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Henrik Lagerberg, ordförande Gunilla G Nordlund, t.f. verksamhetsledare 
 
 
 
Justerat 
 
 
 
Gun Lagerberg  Pia Grüssner 
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