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§ 1 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Förbundsstyrelsen § 67/25.01.2017
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.
------------§ 2 PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsstyrelsen § 68/25.01.2017

Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Gun Holmström
och Runar Karlsson

Beslut:
Gun Holmström och Runar Karlsson valdes till protokolljusterare
------------§ 3 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINSLISTAN
Förbundsstyrelsen § 69/25.01.2017
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §
Beslut:
------------Signaturer
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§ 4 SAMORDNING AV KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST
För ärendehistoriken hänvisas till http://www.kommunforbundet.ax/files/fst8161216.pdf

Förbundsstyrelsen § 70/16.12.2016
Utgående ifrån de ställningstaganden som Ålands Landskapsregering gjorde
22.11.2016 som svar på frågeställningar från Norra Ålands kommuner, Mariehamn,
Jomala och Lemland samt Ålands Omsorgsförbund har förutsättningarna för att
åstadkomma en kommunal organisation för kommunernas socialtjänst förändrats
avsevärt.
I och med Ålands Landskapsregerings uttolkning av förarbetena till Kst-lagpaketet
anser man att Ålands Omsorgsförbunds verksamhet måste integreras med övriga
uppgiftshelheter som enligt lag skall samordnas.
Även skärgårdskommunernas preliminära ställningstaganden, där man föredrar ett
socialvårdsområde framom flera, påverkar förutsättningarna för kommunerna att
gemensamt lägga fram ett förslag till organisation som uppfyller Kst-lagstiftningen.
De återstående alternativen utgående ifrån den information som vi idag känner till
är följande(sannolikhetsordning)
1.

Ålands Omsorgsförbund anpassas till ”kommunernas socialtjänst”
med beaktande av de möjligheter som KstLL (ÅFS 2016:2) möjliggör.

2.

Mariehamns stad eller annan kommun agerar för att skapa en
värdkommun (gemensam nämnd med proportionell representation
av övriga kommuner) som axlar ansvaret för Kst-helheten.
Förutsätter, utgående ifrån de tolkningar som gjorts, att Ålands
Omsorgsförbund upplöses.

Oklarheterna kring alternativ 1 rör främst Mariehamns stads, uttryckliga,
ställningstagande mot att KST skall organiseras som ett kommunalförbund.
Ytterligare bör förhållandet mellan Ålands Omsorgsförbund, Ålands
kommunförbund och Mariehamns stad klargöras. Det krävs en överenskommelse
enbart för att komma vidare med utredningsuppdraget som Ålands
kommunförbund har och framför allt måste ansvaret, och befogenheterna, att
bedriva utvecklingsarbete tydliggöras.
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En organisation på Ålands Omsorgsförbunds bas måste skapas genom att
grundavtalet för Ålands Omsorgsförbund anpassas för att omfatta de
uppgiftsområden som anses ingå Kommunernas socialtjänst.
För detta arbete, som kan utföras av Ålands kommunförbund inom ramen för det
utredningsuppdrag som pågår, krävs fullmakter från Ålands Omsorgsförbund och en
principiell överenskommelse med Mariehamns stad om den i någon utsträckning
ändrade inriktningen på utredningsuppdraget.
Förbundsdirektören har 14.12.2016 träffat stadsdirektören och socialdirektören för
att diskutera Mariehamns stads hållning i Kst-frågan. Stadens representanter
vidhåller den tidigare ståndpunkten som staden haft, nämligen att
-

Mariehamn är bredd att stå som värdskommun för ett samarbete
om uppfyller Kst-lagen
Mariehamn motsätter sig ett samarbete i form av ett
kommunalförbund

Staden har uppmanats att göra en ”spelöppning” som beaktar de nya
uttolkningarna av kst-lagen, vilka gör gällande att Ålands Omsorgsförbund bör ingå
som en integrerad del av Kst, och upplyst om att ett tydligt ställningstagande från
stadens sida bör komma inom en snar framtid om Ålands kommunförbund inom
ramen för det utredningsuppdrag som Åkf åtagit sig skall kunna beakta detta
initiativ i det vidare arbetet.
Paulina Eklund är projektanställd utredare till och med 31.12.2016, därefter är det
oklar vem som skall driva samordningen vidare, och det är också oklart om Paulina
Eklund står till förfogande från och med 1.1.2017. Av det anslag om 67 000 € som
är beviljats för koordineringen återstår ca 56 500 € att söka.
Norra Ålands presidiemöte(Finström, Geta, Saltvik, Sund, Vårdö) i Sund 14.12.2015
har inkommit med följande önskemål till Ålands kommunförbund:
- Norra Ålands kommuner anser att Ålands kommunförbund bör kalla till ett rådslag
kring KST där alla kommuner utom Mariehamn är representerade med en person.
- Norra Ålands kommuner anser att Ålands kommunförbund skall leda processen
med Kst vidare
- Norra Ålands kommuner anser att placeringsorten för Kst skall vara Godby.
Finansieringsmodell som bygger på invånarantal och skattekraft liknande det som
Ålands kommunförbund tillämpar skall tillämpas även för kst.
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- Fråga till de kommuner som står utanför initierade samarbeten kring kst: Vad
krävs av socialvårdsområdet för att just din kommun skall kunna gå med

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen konstaterar att Ålands Landskapsregering, med hänsyn till den
stora osäkerhet som råder som följd av övriga pågående utredningar och reformer i
landskapet och rikets SOTE-reform bör pausa Kst-processen i väntan på resultat av
kommunstrukturutredningen och i väntan på att de ekonomiska effekterna av
SOTE-reformen klargörs.
I enlighet med regeringsprogrammet för regeringen Sjögren skall
kommunstrukturutredningen gå före samordning av den sociala servicen.
Sote-reformen träder i kraft i riket 1.1.2019 och utgående ifrån den information
som vi idag känner till är effekterna på de åländska kommunernas skatteintäkter
dramatiska.
Kommunstrukturutredningen skall presenteras i februari 2017, och kan på goda
grunder antas inverka på förutsättningarna för att komma fram till en organisation
som uppfyller kst-lagens krav.
Förbundsstyrelsen framför detta i form av en skrivelse till Ålands Landskapsregering
samt inför det samråd som skall hållas 21.12.
Om Ålands Landskapsregering fortsättningsvis står fast vid att kst-lagen skall
tillämpas såsom den är ikraft kommer Ålands kommunförbund att fortsätt utreda
frågan enligt följande:
Förfarande vid fortsatt utredning av kst:
Förbundsstyrelsen omfattar att Ålands kommunförbund avvaktar ställningstagande
från Ålands Landskapsregering samt eventuellt initiativ från Mariehamns stad vilket
bör komma inom januari 2017 för att kunna beaktas.
En ny projektledare söks omedelbart, förbundsdirektören befullmäktigas att
utannonsera och anställa eller genom avtal anlita person eller juridisk person för
uppdraget.
Ålands kommunförbund sammankallar till ett rådslag alldeles i början av februari dit
samtliga kommuner inbjuds. Målsättningen är att vid detta möte kunna enas om att
driva en gemensam linje, alternativ att koncentrera sig på ett alternativ.
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Förbundsstyrelsen kontaktar förbundsstyrelsen för Ålands Omsorgsförbund med ett
förslag till arbetsfördelning kring hur samordningen av kommunernas socialtjänst
skall inledas, vilket arbetsfördelningen bör vara och i vilket skede eventuella
förberedande beslut bör fattas.
Förslagsvis kommer Ålands kommunförbund att helt ansvara för att utredningen av
kst-anpassningen fram till det att ett förslag till organisationsstruktur som kan
appliceras på Ålands Omsorgsförbund föreligger, dock så att dialog med Ålands
Omsorgsförbund förs i den omfattningen som bedöms nödvändigt. Ålands
kommunförbund har sina medlemmars och även Mariehamns stads uppdrag att
samordna kommunernas socialtjänst, däremot måste de, förberedande, formella
besluten fattas av Ålands Omsorgsförbund.
Målsättningen bör vara, i enlighet med tidigare kungjorda tidtabeller, att inom mars
2017 ha en skiss för en organisation av kst inom ramen för Ålands Omsorgsförbund,
och en grov budget. Följande steg är att i förslag till grundavtal och
förvaltningsstadga applicera ”skissen” av organisationen och med beaktande av de
oklarheter som finns kring finansieringsmodellen beräkna kostnader och
kommunernas betalningsandelar.
ÅOF upplyses om de övriga alternativ som fortfarande är aktuella

Beslut:
Enligt förslag
------------Förbundsstyrelsen § 4/25.01.2017
Repetition av uttolkningsproblematik i anslutning till Kst-lagen och väsentliga
olikheter i synsätt mellan kommunerna som bilaga
Status för de olika initiativ som föreligger per 20.1.2017
Mariehamns stad kommer enligt det senaste beskedet inte att behandla något
erbjudande om värdkommunskap för KST innan PwC:s kommunstrukturutredning
presenterats vilket sker 28.2.2017 trots skrivning i protokoll (bilaga) från
samarbetskommittémöte 10.1.2017 mellan Mariehamn, Jomala och Lemland
Inledande diskussioner med Ålands Omsorgsförbund, Mariehamns stad och Ålands
kommunförbund är initierade och kommer att ske i början på februari. Diskussionen
förs utgående ifrån förbundsstyrelsens beslut § 70/16.12.2016 och syftar till att
klargöra ansvarsfördelningen mellan Åkf, Mariehamns stad och Ålands
Omsorgsförbund
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Norra Ålands kommuner samt Eckerö och Hammarland förefaller enligt den
information som getts att överväga att återigen initiera ett regional samarbete
enligt tidigare aktuellt upplägg.
Såväl Jomala, Mariehamn och Lemland som Norra Ålands kommuner har framfört
önskemål om att Ålands kommunförbund kallar till ett stormöte angående Kst.
Med hänsyn till Mariehamns senaste ställningstagande bör mötet hållas efter att
PwC:s kommunstrukturutredning presenterats vilket sker 28.2.2017.

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen kallar kommunstyrelsernas ordföranden och
kommundirektörerna för samtliga Åländska kommuner till ett stormöte kring Kst.
Mötet hålls förslagsvis i slutet av v.9 eller början av v.10
Beslut:
Enligt förslag.
Mötet hålls torsdag 9 mars kl 19 vid Kyrkby Högstadieskola (preliminärt)
---
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§ 5 YTTRANDE MED ANLEDNING AV FÖRSLAG TILL LAG OM GEMENSAM
RÄDDNINGSMYNDIGHET SAMT ÄNDRING AV RÄDDNINGSLAGEN FÖR LANDSKAPET ÅLAND
Förbundsstyrelsen § 73/16.12.2016
Handlingarna i ärendet som bilaga.
Medlemskommunerna har fått möjlighet att yttra sig till Ålands kommunförbund
över förslagen till lag. Alla kommuner har inte haft tid att yttra sig, ytterligare finns
villa formella oklarheter kring själva remissförfarandet.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen anhåller om förlängd tid för yttrande till och med slutet av
januari 2017.
Detta eftersom det är viktigt att kommunerna skall hinna yttra sig om lagförslagen
så att Ålands kommunförbund skall kunna beakta yttrandena.

Beslut:
------------Förbundsstyrelsen § 5/25.01.2017
Förbundsdirektörens förslag:
Förslag till yttrande som bilaga. Yttrandet hänvisar till Slutrapport 25.2.2015 och till
Jomala kommuns yttrande.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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§ 6 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS RAPPORT ANGÅENDE KOMMUNINDELNINGSLAGEN
Förbundsstyrelsen § 6/25.01.2017
Ålands Landskapsregering presenterade 16.1.2017 en utredning över lagstiftningsbehovet i
anslutning till kommunindelningslagen.
Länk till utredningen:
http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunindelningslagen
Utredningen är, sett till innehåll och slutsatser, förhållandevis balanserad och nyanserad, däremot
förefaller Ålands Landskapsregering använda sig av utredningen för att bekräfta sitt metodval,
nämligen att utan att hänsyn till kommunernas vilja föreslå ändringar i kommunindelningen.
Utredningen saknar bl.a. ett väsentligt utslag från Högsta Förvaltningsdomstolen, HFD 2016:187
angående statsrådets beslut att sammanslå Rääkkylä kommun med grannkommunen Kides.
HFD förkastade statsrådets beslut bl.a. med hänvisning till att statsrådets argumentation utgick
ifrån kommunens förmåga att tillhandahålla social- och hälsovårdstjänster till sina invånare, och
att staten tillika avser att från och med 2019 överföra ansvaret för social- och hälsovården under
landskap.
Domslutet är av stor principiell betydelse, eftersom det inskärper grundlagens skrivningar om
kommunal självbestämmanderätt.
Förbundsdirektörens förslag:
I enlighet med tidigare ställningstaganden välkomnar Ålands kommunförbund att
kommunstrukturfrågan utreds. Ålands landskapsregering bör respektera kommunernas
självbestämmanderätt och oberoende av politiska ambitioner respektera
kommunstrukturen och lokaldemokratin.
Ålands kommunförbund har inte heller i denna utredning varit delaktiga eller ens formellt
informerade om utredningens existens, vilket uppenbart strider mot skrivningarna i
Kommunallagen för Landskapet Åland 4 § 2.moment.
Förbundsstyrelsen bör med hänsyn till Ålands kommunförbunds huvudsakliga uppdrag, att
bevaka de Åländska kommunernas intressen, reagera på den nonchalans och den
självsvåldighet som Ålands Landskapsregering uppvisar i förhållande till de Åländska
kommunerna i strukturfrågan.
Beslut:
Enligt förslag. Förbundsstyrelsen kallar till en pressinformation 27.1 kl 10 med anledning av
bristen på delaktighet i Landskapsregeringens agerande i kommunfrågor.
-------------
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§ 7 SAMRÅDSDELEGATIONENS MÖTE 21.12.2016
Förbundsstyrelsen § 75/16.12.2016
Ålands Landskapsregering har kallat till samråd med anledning av SOTE-reformen.
Inga övriga uppgifter kring vad som kommer att avhandlas vid
samrådsdelegationens möte har framkommit.
Förbundsdirektörens förslag:
Ålands kommunförbund bör, utgående ifrån erfarenheterna från senaste samråd
17.10, påtala följande formella omständigheter i anslutning till
samrådsdelegationens möten:
-

Samrådsdelegationens möten bör sammankallas i god tid
Föredragningslista bör utfärdas för mötena
Alla parter bör ha möjlighet att bidra med ärenden till
föredragningslistan
Protokollen bör föras på ett sätt så att alla de synpunkter som har
avhandlats på möte, även alla frågor som ställts, framkommer

Beslut:
------------Förbundsstyrelsen § 6/25.01.2017
Protokollet från senaste samråd 21.12.2016 som bilaga

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen diskuterar protokollet och tar ställning till om samrådsdelegations
möten kan anses ge realistiska förutsättningar för Ålands kommunförbund att uppfylla
förbundets huvudsakliga skyldighet i enlighet med Kommunallagen Kap.13 kap § 97
97 §. Uppgifter Ålands kommunförbunds uppgifter är att utgående från
kommunernas behov 1) bevaka kommunernas intressen gentemot
landskapet, 2) fungera som remissinstans, 3) fungera som
samarbetsorgan för kommunerna, 4) utse kommunala
avtalsdelegationen samt sköta dess ekonomi och förvaltning, 5)
fungera som rådgivande organ inom juridik och ekonomi, 6) fungera
som samarbetsorgan vid kommunalt samarbete utanför Åland samt 7)
ha hand om andra gemensamma ärenden om förbundsstämman så
beslutar.
Beslut:
Förbundsstyrelsen lyfter frågan i samband med pressinfo 27.1 samt i skrivelse till
regeringen.
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§ 8 UPPSÄGNING AV HYRESKONTRAKT FÖR ÅLANDSVÄGEN 26 SAMT SONDERING AV NYA
LOKALER FÖR FÖRBUNDSKANSLIET
Förbundsstyrelsen § 8/25.01.2017
Hyreskontraktet för Ålands kommunförbund förbundskansliet på Ålandsvägen 26
upphör 31.10.2017. Avtalet bör formellt sägas upp senast 6 månader innan detta
datum.
Underhyresgästerna är informerade om att avtalet löpet ut.
I enlighet med vad som framgår av Ålands kommunförbunds budget bör förbundet
gå ut med förfrågan till medlemskommunerna om möjlighet att hyra full utrustade
kontorsutrymmen med tillgång till mötesrum från och med senast 1.11.2017.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen besluter att meddela Försäkrings Ab Alandia att Ålands
kommunförbund säger upp hyreskontraktet daterat 13.10.2006 per 31.10.2017
enligt villkoren i kontraktet.
Förbundsstyrelsen befullmäktigar förbundsdirektören att gå ut med en riktad
förfrågan enligt ovan till medlemskommunerna.
Beslut:
Enligt förslag.
------------§ 9 BUDGETJÄMFÖRELSE PER 31.12.2016
Förbundsstyrelsen § 8/25.01.2017
Budgetjämförelse per 30.12.2016 som bilaga. Bokslutsbokningar är ännu inte gjorda och
bl.a. fakturering av arvoden KAD, som skall erläggas av Jomala kommun inom ramen för
avtal om KAD, saknas.
Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag
------------Signaturer
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§ 10 VAL AV REPRESENTANT TILL RÅDET FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
FÖR LANDSKAPET ÅLAND
Förbundsstyrelsen § 10/25.01.2017
Bifogas begäran ÅLR2016/9068 enligt vilket Ålands kommunförbund skall utse en
representant till detta organ.
Förfrågan har riktats till medlemskommunerna med begäran om förslag på namn.
Förbundsdirektörens förslag:
Beslut:
Förbundsstyrelsen beslöt utse Cecilia Dahlström som ordinarie representant med
Andrea Björnhufvud som ersättare.
-------------
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§ 11 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Förbundsstyrelsen § 11/25.01.2017
-

Åda Bolagsstämma 11.1.2017 valde Ida Eklund, ekonomichef i Finström, till ny
representant för Åkf:s medlemskommuner i styrelsen.

-

Projekt kring KAPA på Åland; medlem i projektgrupp bör utses

-

Förseningar i lagberedning i anslutning till nytt landskapsandelssystem förkortar
ytterligare remisstiden
http://www.regeringen.ax/ekonomi/forslag-nytt-landskapsandelssystem-2018

-

Nya kollektivavtal för kommunala sektorn kungjorda 17.1.2017

http://www.kommunforbundet.ax/article.con?iPage=1&iLan=1&m=63&iArticle=77
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-

Finlands kommunförbund bokslutsdag 26.1.2017

-

Finansministeriets i riket promemoria VM/2036/02.01.00.99/2016 angående
landskapsavdrag i statsbeskattningen

-

Molnstrategi för Landskapet och kommunerna

-

Ny upplaga av Jävshandbok

-

Nästa förbundsstyrelsemöte 27.2 kl 13

Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom
Beslut:
Förbundsstyrelsen befullmäktigar förbundsdirektören att avge ett försiktig positivt
omdöme om förslaget till ålandsavdrag i statsbeskattningen. I övrigt tecknas
informationen till kännedom.
-------------

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

