FÖRBUNDSSTYRELSEN

PROTOKOLL
§§ 1 – 9

19.02.2016
Kl 10:00 -12:20

Protokoll nr:

1/2016

AGENDA
Agenda för styrelsemöte vid Ålands kommunförbund.
Tid:

Fredag 19 februari , kl 10:00

Plats:

Förbundskansliet, Ålandsvägen 26

§1
§2
§3
§4
§5
§6
§7
§8
§9

Sammanträdets laglighet och beslutförhet ....................................................
Protokolljustering ...........................................................................................
Godkännande av föredragningslistan ............................................................
Ställningstagande med anledning av förslag till nytt landskapsandelssystem
initiativ till samordning i enlighet med LL om Kommunalt samordnad socialservice
Bokslut och verksamhetsberättelse 2015 ......................................................
Hörande med anledning dricksvattenberedskap ...........................................
Tillkännagivanden...........................................................................................
Mötets avslutande, nästa styrelsemöte .........................................................

Mariehamn 12 februari
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PROTOKOLL
Beslutande

X Gun Holmström
X Runar Karlsson
Camilla Andersson
X Christian Dreyer
Viveka Eriksson
X Stig A. Mattsson
Charlotta Solax

Styrelsens ordförande
Styrelsens viceordförande -> 11.50 §§ 1 - 5

X Roger Höglund

Föredragande

X Magnus Sandberg

Förbundsdirektör

Övriga

Niklas Eriksson
Danne Sundman
X Dorita Lindholm

Stämmans ordförande
Stämmans 1 viceordf
Stämmans 2 viceordf

Protokolljustering

___________________________
Gun Holmström, mötesordförande

____________________________
Magnus Sandberg, mötessekreterare

___________________________
Stig A Mattsson

____________________________
Christian Dreyer

Protokollet är framlagt för påseende
26.02.2016

Utdragets riktighet intygas: ____________________
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 1, 19.02.2016
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Förslag
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande
ledamöter beslutfört

§2

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 2, 19.02.2016
Förvaltningsstadgan 4 kap, 21 § samt kommunallagen 12 kap, 91 §.
Förslag
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Camilla
Andersson och Christian Dreyer
Beslut
Christian Dreyer och Stig A Mattsson valdes till protokolljusterar

§3

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 3, 19.02.2016
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Förslag
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:

Beslut
Föredragningslistan godkändes med komplettering av ärenden till kännedom.

Sign: ____________________
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Ställningstagande med anledning av förslag till nytt
landskapsandelssystem
Förbundsstyrelsen § 54, 11.09.2015
Ålands Landskapsregering har 1.9 tillsatt styrgrupp för revidering av
landskapsandelssystemet.
http://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr
45-enskild-fi.pdf
Förbundsdirektören ingår i styrgruppen, och gruppen har hittills sammankommit
två gånger.
Arbetet beräknas vara slutfört 30.11.2015, även om arbetet kan dra ut på tiden. I
enlighet med de riktlinjer som den parlamentariska arbetsgruppen bestående av
alla lagtingspartier formulerat syftar arbetet till att förenkla upplägget för
landskapsandelssystemet. Ytterligare verkar inriktningen för arbetet vara att i
större utsträckning än tidigare ta sikte på inkomstutjämnande mekanismer snarar
än kostnadskompenserande system.
Arbetet i styrgruppen förutsätter att gruppen skall kunna ta del av arbetsmaterial
och värdera beräkningar m.m. som inte är ämnade för någon vidare spridning.
Detta samtidigt som förankring av grundläggande principer och hur dessa påverkar
enskilda kommuner är väsentlig information som bör kunna utvärderas under
arbetets gång.

Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen utser en referensgrupp bestående av representanter för
kommunerna som får till uppgift att värdera de beräknings- och
fördelningsmodeller som projektgruppen för reform av
landskapsandelssystemet presenterar för styrgruppen när denna anser att
uppgifterna kan spridas eller utvärderas.
Minst en skärgårdskommun, en representant från Norra Åland och en
representant från Södra Åland bör finnas representerade i gruppen, som inte
behöver sammankallas men som bör kunna kontaktas per e-post och prestera
någon form av utvärderingar
Beslut:
Förbundsstyrelsen gav förbundsdirektör i uppdrag att utse en referensgrupp
med regional förankring.
---

Sign: ____________________
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Förbundsstyrelsen § 4, 19.02.2016
Arbetetet med ett nytt landskapsandelssystem närmar sig en första remissfas.
Avsikten från landskapsregeringens sida är att skicka ut förslaget till system på
remiss i någon form i månadsskiftet februari /mars.
Styrgruppen sammankommer 15.2.2016 och då bör tidtabellen för utskick av
systemet på remiss klarläggas.
Om remissunderlaget är offentligt när förbundsstyrelsen sammankommer är
avsikten att förbundsstyrelsens ska ges möjlighet att ta ställning till materialet i
den form som det föreligger. Finns inte materialet tillgängligt så är min avsikt
att presentera landskapsandelssystemet för förbundsstyrelsen utifrån den
information som finns tillgänglig.
Den referensgrupp som förbundsstyrelsen beslöt om § 54/11.09.2015 har
bestått av Erik Brunström(Finström), Kurt Carlsson(Hammarland) och Niklas
Eriksson(Föglö). Gruppen har sammankommit ett antal gånger, senast 5.2, och
har även kunnat ge respons till projektledaren Robert Lönnqvist.
Landskapsregeringen aviserade 1.2.2016 att nivåerna för landskapsandelarna
skall minska med 1,5 me från och med 1.1.2017 och med 4 me jämfört med
2016 från och med 1.1.2018 när även det nya landskapsandelssystemet träder i
kraft. Detta påverkar sannolikt hur det nya ls-andelssystemet tas emot,
Minskningarna är drygt 4 % 2016-2017 och drygt 10 % 2016 – 2018. Nivåerna är
att betrakta som landskapsregeringens åsiktsförklaring och inga bindande beslut
är ännu fattade.
Översikt över proportionerna mellan kommunalekonomin och
landskapsekonomin på Åland samt översikt över huvuddragen i nytt
landskapsandelssystem som bilaga. Beredningen kompletteras med eventuell ny
information efter styrgruppsmötet 15.2
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen bekantar sig med principerna för det nya
landskapsandelsystemet i den form som föreligger, och återremitterar ärendet
till förbundsdirektören för vidare beredning.
Förbundsstyrelsen bör även överväga att informera om hur
landskapsregeringens sparbeting påverkar kommunerna, och hur det faktiska
förhållandet mellan kommunernas ekonomi och landskapets ekonomi ser ut.
Beslut
Enligt förslag. Förbundsstyrelsen anser att det är av största vikt att
medlemskommunerna är eniga i de utlåtanden som framöver ges angående
landskapsandelssystemet.

Sign: ____________________
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initiativ till samordning i enlighet med LL om Kommunalt samordnad
socialservice
Förbundsstyrelsen § 5, 19.02.2016
Landskapslag om en kommunalt samordnad socialtjänst(KstLL) har stadfästs och
publicerats i ÅFS(ÅFS 2/2016)
I enlighet med lagens § 3 ges kommunerna fram till och med 30.09.2017 att
komma fram med ett arrangemang som uppfyller lagens syften.
Syftena är enligt KstLL § 2 är likvärdig service, effektiv resursanvändning, samlad
kompetens, ökad specialisering inom personalen, en större integritet , stärkt
anonymitet och ett gott rättsskydd.
Förbundsdirektören har i samband med kommundirektöremöte i januari
initierat en mera ingående diskussion kring hur kommunerna skall agera på den
möjlighet som nu finns att organisera socialvården på ett sätt som uppfyller
lagens syften men som i övrigt skulle överensstämma med kommunernas syn på
hur de delar av socialvården som berörs skall organiseras. Kommundirektörerna
träffas nästa gång 7.3 och tanken är att då försöka komma fram till hur frågan
skall drivas vidare.
Frågan är komplex, och fokuseringen i diskussionen bör vara att komma överens
om hur diskussionerna förs vidare, slå fast målsättningar, definiera hur frågorna
skall förankras i kommunerna och vilka målsättningar som är rimliga rent
tidsmässigt.
Enligt beslut från Landskapsregeringen ÅLR2015/9201 daterat 17.12.2015
kommer landskapsregeringen att förutsätta att alla Åländska kommuner
inkluderas i en lösning om denna skall kunna accepteras.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen accepterar det initiativ som tagits till att driva processen kring
ett kommunalt verkställande av KST vidare.
Förbundsstyrelsen besluter att lägga fram ett förslag till Ålands kommunförbund
vårstämma om att Ålands kommunförbund skulle fungera som koordinerande
instans för en samordning av de sociala uppgiftsområden som enligt KstLL skall
samordnas. Motiveringen till samordningen är Kommunförbundets allmänna
skyldighet att fungera som samarbetsorgan för kommunerna enligt 97 §
3.punkten KommunalL. Mariehamns stads roll i sammanhanget bör utredas
vidare.
Förbundsstyrelsen återremitterar ärendet till förbundsdirektören för vidare
beredning.
Beslut
Enligt förslag

Sign: ____________________
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Bokslut och verksamhetsberättelse 2015
Förbundsstyrelsen § 6, 19.02.2016
Bifogas förslag till Balansbok för år 2015.
Såväl verksamhetens intäkter som kostnader har minskat med 7 % jämfört med
2014. Kostnadsminskningen har varit störst under personalkostnaderna på
grund av byte på förbundsdirektörsposten under sommaren.

RESULTATRÄKNING

2015
€

Verksamhetens intäkter
Försäljningsintäkter
Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Personalkostnader
Köp av tjänster
Material, förnödenheter och
varor
Övriga verksamhetskostnader
Verksamhetsbidrag

2014
€

14-15
%

224 035,02
224 035,02

239 886,70
239 886,70

-7 %

-

224 070,10
88 708,04
96 010,61

- 239 919,06
- 99 109,46
- 100 533,43

-7 %
-10 %
-4 %

-

3 551,31
35 800,14
35,08

-

-7 %
-2 %

Finansella Intäkter och kostnader
Ränteintäkter

3 818,32
36 457,85
32,36

35,08
35,08

32,36
32,36

Årsbidrag

-

0,00

0,00

Räkenskapsperiodens resultat

-

0,00

0,00

Medlemskommunernas slutliga kommunandelar uppgick till 185 004,44 €,
jämfört med 217 237,78 € som budgeterades inför året. Mariehamns stads
andel av KAD:s kostnader uppgick till 30 630,34 jämfört med 30 757,13 som
budgeterades.
Totalt skall 34 547,55 € återbäras till medlemskommunerna och Mariehamns
stad.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till bokslut för år 2015 samt
undertecknar detta och tillställer det revisorerna för granskning.
Runar Karlsson avlägsnade sig under behandlingen av ärendet.

Sign: ____________________
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Förbundsstyrelsen § 6, 19.02.2016

Beslut:
Förbundsstyrelsen beslöt att återremittera bokslutet och slutligt behandla det
vid nästa möte.

Sign: ____________________
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Hörande med anledning dricksvattenberedskap
Förbundsstyrelsen § 7, 19.02.2016
Bifogas förfrågan.
Förbundsdirektören har begärt och fått förlängd tid för utlåtande till och med
slutet av februari.
Ålands Miljö- och Hälsoskyddsmyndighet ÅMHM uppfattar att man har en
skyldighet att planera och kontrollera kommunerna krisvattentäkter enligt
riksförordning från 2014. Enligt förordningen skall de kommunala
hälsoskyddsmyndigheterna(ÅMHM i Landskapet) utarbeta och uppdatera en
plan för exceptionella situationer i syfte att säkerställa kvaliteten på
hushållsvattnet. Planen skall vara en del av de kommunala beredskapsplanerna
som upprätthålls enligt beredskapslagen 3.kap 12 §
http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2011/20111552
Landskapsregeringen önskar svar på
 om Åkf anser att det är acceptabelt att ÅMHM upprättar planer som
kommunerna skall förverkliga såsom gällande lagstiftning förutsätter
eller
 om Åkf anser att en lagändring så att kommunerna själva upprätthåller
dessa planer skulle vara på sin plats.
 Lr önskar även en bedömning av om beredskapsplaner för
hushållsvatten är nödvändiga med tanke på allmänhetens säkerhet och
om det finns något annat relevant att tillföra till ärendet.
Förbundsdirektörens förslag:
Social- och hälsovårdsministeriets förordning förefaller ha reviderats som
reaktion på de allvarliga störningar som för några år sedan uppstod bl.a. i Nokia
när avloppsvatten förorenade vattenledningsnätet. Motsvarande situationer kan
komma att uppstå även framöver i takt med att medelålder på vatten- och
avloppsledningsnäten ökar vilket gör att en planering av åtgärder för att hantera
eventuella störningar är motiverad.
Kommunernas har planer för undantagsförhållanden, i vilka ingår någon form av
förteckning över alternativa råvattentäkter vilka ofta är borrbrunnar med något
större kapacitet eller övriga råvattentäkter som kan användas i händelse av
långvarig störning. Även kommunernas brand- och räddningsväsende har viss
kapacitet att distribuera hushållsvatten vid eventuella krissituationer.
Råvattenleverantörerna och kommunerna är de aktörer som i dagenens läge har
kännedom om hur ledningsnät och råvattentäkter i dagens läge fungerar och
vilka alternativ som kan tillgripas vid störningar.
Sign: ____________________
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Förbundsstyrelsen § 7, 19.02.2016
Utgående ifrån vad som framgår av förordningens § 11 a och 11
är innehållet i de planer som skall upprättas sådant att planerna bäst kan
åstadkommas av kommunerna tillsammans med råvattenleverantörerna.
Skulle ÅMHM ansvara för denna planering så innebär det med stor sannolikhet
dubbelt och onödigt arbete eftersom kommunerna redan innehar den kunskap
som skall systematiseras och ingå i planerna.
Vad gäller förordningens §§ 14 a – c är uppgifterna sådana att de bäst kan
utföras av ÅMHM eftersom uppgifterna är hör till myndighetens kompetens
vilken är kontroll av att bestämmelser, gränsvärden och kvalitetskrav uppfylls
Ålands kommunförbund anser att en smärre lagändring bör genomföras så att
kommunerna primärt ansvarar för de planer som enligt förordningens §§ 11 a
– b skall upprätthållas som en del av kommunernas beredskapsplaner.
Beslut:
Enligt förslag.
----

Sign: ____________________

Sid nr 10

FÖRBUNDSSTYRELSEN

§8

PROTOKOLL
§§ 1 – 9

19.02.2016
Kl 10:00 -12:20

Protokoll nr:

1/2016

Tillkännagivanden
Förbundsstyrelsen § 7, 19.02.2016
Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas:
-

Diarium för inkommande ärenden
Interreg Central Baltic
Uthyrning

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tecknar informationen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag
--

§9

Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 8, 19.02.2016
Beslut
Förbundsstyrelsen beslöt att nästa möte hålls torsdagen den 17 mars kl 13 vid
förbundskansliet.
--

Sign: ____________________
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