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ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND

FÖRBUNDSSTYRELSEN

KALLELSE
4
17.6.2016

Tid

fredagen den 17 juni 2016 kl 13

Plats

Förbundskansliet, Ålandsvägen 26

Ärenden:
§ 31 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
§ 32 PROTOKOLLJUSTERING
§ 33 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
§ 34 VAL AV REPRESENTANT TILL ÅDA AB:S BOLAGSSTÄMMA 14.6.2016
§ 35 YTTRANDE MED ANLEDNING TILL FÖRSLAG OM NYTT LANDSKAPSANDELSSYTEM
§ 36 ANHÅLLAN OM SEMESTER
§ 37 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
§ 38 NÄSTA MÖTE

Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser 10 juni
Protokollet är framlagt till påseende i förbundskansliet den 22.6.2016

Intygar Magnus Sandberg, förbundsdirektör
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ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND

PROTOKOLL

Nr

FÖRBUNDSSTYRELSEN

17.6.2016

4

Tid

fredagen den 17 juni 2016 kl 13 – 14.55

Plats
Närvarande

Förbundskansliet, Ålandsvägen 26, Mariehamn
Ledamöter:
Håkan Lundberg ordförande
Gun Holmström viceordförande
Christian Dreyer
Susann Fagerström
Runar Karlsson
Dorita Lindholm
Roger Slotte

Ersättare:
Lene-Maj Johansson
Conny Rosenberg
Andreas Johansson
Anders Svibelius
Silvana Fagerholm-Sjöblom
Gunnel Henriksson
Carina Aaltonen

Övriga närvarande
Niklas Eriksson, förbundsstämmans ordförande
Kjell Berndtsson, förbundsstämmans viceordförande
Peggy Eriksson, förbundsstämmans viceordförande
Magnus Sandberg, förbundsdirektör

Ärenden

§§ 31-38

Underskrifter

Mariehamn 10.6.2016
Håkan Lundberg
Ordförande

Magnus Sandberg
Sekreterare

Roger Slotte

Dorita Lindholm

Protokolljustering

Sammanträdet är kungjort

10.6.2016

Protokollet är framlagt till påseende

22.6.2016

Intygar
Utdragets riktighet bestyrkes

Magnus Sandberg
förbundsdirektör
Mariehamn

Underskrift

Magnus Sandberg

Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen

Protokoll 4 /17.6.2016
kl 13.00 – 14.55

31-33
§ 31 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 31

17.6.2016

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 beslutfört och till antalet närvarande ledamöter beslutfört.
------------§ 32 PROTOKOLLJUSTERING
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 32

17.6.2016

Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Runar Karlsson och Dorita Lindholm.
Beslut:
Roger Slotte och Dorita Lindholm väljs till protokolljusterare
------------§ 33 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 33

17.6.2016

Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §

Förslag:
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg
Beslut:
Föredragningslistan godkändes med tillägg under ärenden till kännedom.
-------------

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
Magnus Sandberg

Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen

Protokoll 4 /17.6.2016
kl 13.00 – 14.55

34
§ 34 Val av representant till ÅDA Ab:s bolagsstämma 14.6.2016
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 34

17.6.2016

Bolaggstämmohandingar har skickats ut till styrelsens ledamöte
Ärendet behandlas per capsulam via e-post till förbundsstyrelsens ledamöter på grund av tidsaspekten och beslutet protokollförs i samband med förbundsstyrelsens ordinarie möte 17.6 .
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsdirektör Magnus Sandberg befullmäktigas att representera Ålands kommunförbund kf
och föra förbundets talan vid ÅDA:s bolagsstämma som infaller tisdagen den 14 juni kl 13 vid bolagets utrymmen på Elverksgatan 10.
Samtliga ordinarier ledamöter bör besvara e-postmeddelandet och meddela om man accepterar
förslaget.
Har en majoritet av ledamöterna accepterat förslaget så anses det utgöra beslut.
Beslut:
Förbundsstyrelsen konstaterar att samtliga ordinarie ledamöter godkänt det utskickade förslaget
och att Magnus Sandberg representerat Åkf på ÅDA:s bolagsstämma.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
Magnus Sandberg

Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen

Protokoll 4 /17.6.2016
kl 13.00 – 14.55

35
§ 35 YTTRANDE MED ANLEDNING TILL FÖRSLAG OM NYTT LANDSKAPSANDELSSYTEM
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 25

18.5.2016

Arbetet med förslaget till ett nytt landskapsandelsystem har återupptagits och styrgruppen för
projektet sammankom 20.4 och är sammankallad till ett möte 16.5 där målsättningen är att styrgruppen skall kunna godkänna förslaget till slutrapport.
Preliminärt kommer förslaget till landskapsandelssystem att presenteras för offentligheten den
19.5, och informationstillfällen för kommunerna är planerade att hållas tisdagen den 31.5

Förbundsstyrelsen tog del av presentation som hölls av projektledare Robert Lönnqvist. Den preliminära slutrapporten offentliggörs 19.5.2016 kl 14.30 i samband med en presskonferens.
Beslut:
Förbundsstyrelsen tecknade informationen till kännedom.
--FÖRBUNDSSTYRELSEN § 35

17.6.2016

Länk till remissdokument över förslag till Landskapsandelssystem
http://www.regeringen.ax/ekonomi/remiss-om-landskapsandelar
Förslag till yttrande som bilaga ( utskickat per e-post)
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tar ställning till förslaget till yttrande, som sedan delges Ålands Landskapsregering samt samtliga medlemskommuner.
Förslag av Christian Dreyer att intervallen för grundskolans landskapsandel ändra så att ett intervall 0-20 och ett intervall 21-40 ersätter intervallet 0 – 40 i förslaget.
Förslaget understöddes allmänt
Förslag av förbundsdirektören grunderna för utjämningen av socialsektorns kostnader skall ske på
samtliga kostnader inom socialsektorn, inte enbart för kst-uppgiftsområdena. Utlåtandet kompletteras med ett förslag om detta.
Förslaget understöddes allmänt
Beslut:
Förbundsstyrelsen omfattade förslaget till utlåtande ovan med ändringar av formuleringar om avdragens effekter i förhållande till kommunerna som grupp.
Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
Magnus Sandberg

Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen

Protokoll 4 /17.6.2016
kl 13.00 – 14.55

36
§ 36 ANHÅLLAN OM SEMESTER
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 36

17.6.2016

Förbundsdirektör Magnus Sandberg anhåller om sommarsemester under tiden 4.7 – 29.7.2016.
Beslut:
Förbundsstyrelsen beviljade anhållan.
§ 37 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 37

17.6.2016

Yttrande med anledning av förfrågan om socialjour (bilaga)
Information om ändringar i sociallagstiftning – Lr
Mellanrapport reform kommunal lagstiftning
Presentation av kommunstrukturutredning 22.6 kl 13
Diskussion kring Ålands kommunförbunds roll med anledning av förestående genomgång av förbundets styrdokument.
Beslut:
Till kännedom
§ 38 NÄSTA MÖTE
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 38

17.6.2016

Beslut:
Nästa möte hålls preliminärt fredag 26.8.2016 kl 13

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
Magnus Sandberg

Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen

Protokoll 4 /17.6.2016
kl 13.00 – 14.55

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNIG
BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig på
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan enligt 112 § kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras över beslutet.
Paragrafer
§§ [t ex formalia och åter- eller vidareremiss, beredning inför stämma etc]

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 110 § kommunallagen
kan framställas över beslutet.
Paragrafer

§§ [de flesta typer av beslutsärenden]

Enligt 3 § 1 mom. Förv.BesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunden för besvärsförbudet

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse
Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande.
Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Ålands kommunförbund kf
PB 230
22101 Mariehamn
Besöksadress: Ålandsvägen 26
Paragrafer
§§ [de flesta typer av beslutsärenden]
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på.
Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
Magnus Sandberg

Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen

Protokoll 4 /17.6.2016
kl 13.00 – 14.55

Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med
anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är part eller av
kommunmedlem

Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer
Besvärstid 30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
Besvärstid dagar
Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.
Besvärsskrift
I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden 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 fogas 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 lämnas 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.
Tilläggsuppgifter

Detaljerade anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

Fogas till protokollet
Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
Magnus Sandberg

