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Håkan Lundberg, förbundsstyrelsens ordförande
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på anslagstavlan för offentliga kungörelser vid
förbundskansliet den 01.09.2017
Protokollet är framlagt till påseende vid förbundskansliet 15.09.2017.
Intygar Magnus Sandberg, förbundsdirektör
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§ 45 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Förbundsstyrelsen § 45/08.09.2017
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.
------------§ 46 PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsstyrelsen § 46/08.09.2017

Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Roger Slotte och
Christian Dreyer

Beslut:
Roger Slotte och Christian Dreyer valdes till protokolljusterare
------------§ 47 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINSLISTAN
Förbundsstyrelsen § 47/08.09.2017
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §
Beslut:
Föredragningslistan omfattades utan ändringar.
------------Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

§

Förbundsstyrelsen

48

Protokoll

6/08.09.2017

Sid

4

§ 48 BUDGETÄNDRING 2017
Förbundsstyrelsen § 48/08.09.2017
Bifogas budgetjämförelse, helt uppdaterad per juni 2017
Ålands kommunförbunds budget för år 2017 bör ändras pga av följande omständigheter
-

Kostnader för uppredning av kommunförbundets arkiv. Under genomgången har
framkommit att en arkivplan finns, framtagen ca 2007, som dock inte har tillämpats i
någon större omfattning. Ärendet behandlat av förbundsstyrelsen § 40/16.6.2017.
Förbundsdirektören har ingått arbetsavtal med en Sampo Myllyvirta som har jobbat
med genomgången under sommaren. Ca en veckas jobb återstår innan arkivet är i det
skicket att det äldre materialet kan överföras till Ålands Landskapsarkiv. Utöver
personalkostnader har vissa kostnader för material tillkommit.

-

I Ålands kommunförbunds ordinarie budget upptogs intäkter och kostnader
motsvarande det utredningsuppdrag som Ålands kommunförbund åtog sig i
anslutning till koordinering av kommunernas socialtjänst enligt beslut från
vårstämman 2016. På grund av händelseutvecklingen i ärendet, svårigheten för
kommunerna att enas kring organisationsformer och konstellationer samt
landskapsregeringens olika ställningstaganden och den lagändring avseende
tidtabellen för reformen som antogs nyligen har inga kostnader upparbetats under
2017 och förutsättningarna för att nå en samordning på frivillig väg föreligger inte
längre. Ålands omsorgsförbund utreder från hösten 2017 kst med Åof som bas.

-

Mall för likabehandlingsplan framtogs under våren i enlighet med förbundsstyrelsens
beslut § 26/23.3.2017

Bifogas översikt över budgetläget samt behov av ändringar och omdisponeringar. Ännu
saknas vissa uppgifter för att skapa en klar bild av om det kommer att behövas utökade
anslag för år 2017.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsstämman att 2017 års budget ändras enligt
bifogade förslag.
Beslut:
Förbundsstyrelsen återremitterar förslaget till budget till förbundsdirektören för
vidare beredning och ärendet behandlas vid näst möte
-------------
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§ 49 PRELIMINÄR BUDGET FÖR ÅR 2018
Förbundsstyrelsen § 49/08.09.2017
I enlighet med Ålands kommunförbunds grundavtal § 26 skall den preliminära
budgeten för följande kalenderår tillställas medlemskommunerna senast den 15.9
och den slutliga budgeten senast 30.11
Ändringar inför 2018
Kostnadsminskningar Hyra

- 30 000,00

Städning m.m.
Elförbrukning
Kopiator och service
totalt

Ingår i
2 300,00 hyra
Ingår i
- 1 650,00 hyra
Ingår i
- 2 000,00 hyra
- 35 950,00
-

Byte av lokaler kommer att innebära att bruttoutgifterna för förbundets verksamhet
minskar med ca 35 000 e jämfört med 2017 års fastställda budget.
De hyresintäkter om drygt 3000 e som beräknas inflyta under 2017 faller bort under
2018 vilket innebär att kommunandelarna påverkas med ca – 30 000 e.
Förslag till preliminär budget för år 2018 som bilaga
Förbundsstyrelsen bör överväga vilken nivå på verksamheten som Ålands
kommunförbund skall ha under 2018, och om delar av de resurser som frigörs i och
med byte av verksamhetslokal kan användas för andra ändamål såsom att förstärka
intressebevakningen.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tar ställning till nivån på verksamheten under 2018 och delegerar
till förbundsdirektören att applicera detta på det preliminära förslaget till budget för
år 2018, som kommuniceras ut till medlemskommunerna senast 15.9.2017
Beslut:
Förbundsstyrelsen återremitterar förslaget till preliminär budget till
förbundsdirektören med vägkosten att budgetens totalsumma bör minska något i
förhållande till den fastställda budgeten för år 2017, dock så att de resurser som
frigörs genom minskade fastighetskostnader kanaliseras för att stärka
intressebevakningen.
---Signaturer
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§ 50 FÖRSLAG TILL MEDLEM I SKATTERÄTTELSENÄMNDEN 2018 - 2022
Förbundsstyrelsen § 50/08.09.2017
Medlemskommunerna har vänt sig till Ålands kommunförbund med förfrågan om
koordinering inför nomineringen av en kommunal representant i
skatterättelsenämnden för perioden 2018 – 2022.
Förbundsdirektören har 26.6.2017 skickat ut förfrågan (bilaga) till
medlemskommunerna och flertalet har meddelat att Ålands kommunförbund kan
koordinera nomineringen, och vissa har även föreslagit namn.
Mariehamns stad har preliminärt meddelat att nuvarande ersättaren, stadens
finanschef Peter Carlsson, är beredd att fortsätta.
Skatterättelsenämnden utses av Skattemyndigheten. Förslag till representant skall
utses senast 15.9.2017
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen ger förslag på kommunal medlem och ersättare och delger dessa
Skattemyndigheten senast 15.9.2017
Beslut:
Förbundsstyrelsen beslöt att föreslå Magnus Sandberg som ordinarie medlem.
-------------
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§ 51 NOMINERING AV ÅLANDS REPRESENTANTER I FINLANDS KOMMUNFÖRBUNDS
FÖRBUNDSDELEGATION FÖR PERIODEN 2017 – 2020
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 64 4.11.2016
Alla Åländska kommuner är medlemmar i Finlands kommunförbund. Finlands kommunförbund
styrdokument har nyligen reviderats, vilket har föranlett en översyn av hur Ålands representation i Finlands
kommunförbund sköts.
Stadga:
http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/fakta/Documents/Finlands_Kommunf%C3%B6rbund_
rf_stadgar.pdf
Finlands kommunförbund är en registrerad förening. Till det högsta beslutande organet,
Förbundsdelegationen, väljs en åländsk representant av totalt 76 st. enligt § 14
Valordning:
http://www.kommunerna.net/sv/kommunforbundet/fakta/Documents/Valordning%20f%C3%B6r%20val%2
0av%20f%C3%B6rbundsdelegation%20och%20arbetsordning%20f%C3%B6r%20f%C3%B6rbundsdelegatione
n.pdf

Hittills har Ålands representant i Förbundsdelegationen(fullmäktige) utsetts huvudsakligen på politisk nivå
genom informella överläggningar. I riket utses Förbundsdelegationens medlemmar utgående ifrån
befolkningsantalet i respektive valkrets. Nomineringen i riket sker via Valkretsstämmor. Medlemmarna i
Förbundsdelegationen skall enligt stadgan vara invalda i kommunfullmäktige i hemkommunen.
Den Åländska delegaten i Förbundsdelegationen har representerat Mariehamn, och Ålands representanter i
Finlands kommunförbunds svenska delegation har representerat Ålands kommunförbunds medlemmar.
Sättet på vilket Ålands representanter framöver skall utses bör med anledning av stadgeändringen klargöras
med målsättningen att komma fram till ett förfarande som garanterar att det finns den aktiv och
fungerande representation av de Åländska kommunernas angelägenheter i Finlands kommunförbund.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen diskuterar frågan och bjuder in representanter för Mariehamns stad till överläggningar
kring hur frågan skall hanteras framöver och om det finns beredskap att formalisera nomineringsprocessen
för Ålands representant.
Beslut:
Enligt förslag.

----
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Förbundsstyrelsen § 40/16.06.2017
Förbundsdirektörens förslag:
Ålands kommunförbund skickar en formell förfrågan till Mariehamns stad om att de
nominerar en ordinarie medlem och en ersättare som uppfyller kraven för
delegationsplats i Finlands kommunförbund (invald i fullmäktige) alternativt en ordinarie
och en ersättare till Finlands kommunförbunds svenska delegation.
Ålands kommunförbund sammanställer, och namnförslagen presenteras i samband med
den tillställning som Finlands kommunförbund håller 12.10.2017 på Åland och som
motsvarar de regionala ombudsstämmor som enligt stadgorna skall hållas i övriga delar av
riket.
Beslut:
Enligt förslag
------------Förbundsstyrelsen § 40/08.09.2017
Mariehamns stad har genom stadsdirektören meddelat att man i första hand avser att
utse representant till Finlands kommunförbunds svenska delegation. Detta sker genom
beslut av stadsstyrelsen inom kort.
Därmed bör Ålands kommunförbunds medlemskommuner utse en representant och en
ersättare till Finlands kommunförbunds förbundsdelegation. Namnförslagen bör vara
klara allra senast 12.10 i samband med den tillställning som hålls i Mariehamn och som
för de åländska kommunerna fungerar som valkretsstämma.
De personer som föreslås bör i enlighet med Finlands kommunförbunds stadgor vara
invalda i en fullmäktigeförsamling i någon kommun i Landskapet Åland.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår, om möjligt, namn på representant och ersättare till
Förbundsdelegationen för Finlands kommunförbund.
Beslut:
Förbundsstyrelsen beslöt att ge förbundsdirektören i uppdrag att informera
presidierna för medlemskommunernas fullmäktigen samt kommunerna om att en
ordinarie och en ersättare till Ålands plats i Finlands kommunförbunds
förbundsdelegation skall utses 12.10.
------------Signaturer
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§ 52 FORMELLT MEDDELANDE SAMT SLUTREDOVISNING AV MEDEL FÖR KOORDINERING
AV KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST
Förbundsstyrelsen § 52/08.09.2017

Ålands kommunförbund åtog sig uppdraget att koordinera processen som syftar till att
samordna de funktioner som stadgas i Kst-lagen (ÅFS 2016:2) enligt beslut från Ålands
kommunförbunds vårstämma 2016. Förbundsstyrelsen anhöll även hos Ålands
Landskapsregering om medel för detta, vilket beviljades genom beslut ÅLR 2016/3720
den 29.6.2016.
Under perioden 4.9 – 31.12.2016 utredde Paulina Eklund inom ramen för uppdraget olika
aspekter på en samordning av främst de mest specialiserade och kompetenskrävande
uppgifterna i anslutning till en samordning.
Resultatet presenterades för höststämman 2016.
På grund av bl.a. Åland Landskapsregerings ställningstaganden till förmån för en
huvudman och den situation som rådde i förhållande mellan Kst-processen och den
parallellt pågående processen med kommunstrukturutredning var det inte möjligt att nå
några konkreta resultat i anslutning till uppdraget.
Den senaste åtgärden som kopplar till utredningsuppdraget var det stormöte kring
kommunernas socialtjänst som hölls 9.3.2017 i enlighet med kommunernas begäran, och
som inte resulterade i något annat än konstateranden av det då rådande läget (olika
samarbetsinitiativ som var aktuella, några kommuner utanför dessa initiativ och avvaktan
inför förslag om kommunstrukturreform).
Ålands landskapsregering har sedermera, efter att meddelande om
kommunstrukturförslag daterat 11.4.2017, framlagt en ändring till Kst-lagens § 3 så att
tidtabellen för processen har skjutits fram. Ändringen har nyligen stadfästs och
publicerats som ÅFS 2017:74 .
Förbundsfullmäktige för Ålands omsorgsförbund fattade 27.4.2017 beslut om att tillfråga
sina medlemskommuner om intresse av att ingå i en utredning som syftar till att
förbereda Ålands Omsorgsförbund inför omvandlingen till Kommunernas socialtjänst.
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ÅOF:s arbetsgrupp har inlett sitt arbete och tar enligt preliminära uppgifter sikte på den
tidpunkt när Kst-lagen stadgar om tvingande samarbete, med främsta mål att ta fram ett
förslag till nytt grundavtal för Ålands Omsorgsförbund / Kommunernas socialtjänst som
kan gälla från och med 1.1.2020
Slutredovisning av kostnader under perioden 1.9 – 31.12.2016 som bilaga.
I övrigt utgör översikten i denna beredning samt den länkade informationen slutrapport
över vilka åtgärder som vidtagit under utredning.
Förbundsdirektörens förslag:
Ålands kommunförbund besluter att slutredovisa de medel som använts samt formellt
meddela Ålands Landskapsregering att Ålands kommunförbund inte avser att vidta
ytterligare koordineringsåtgärder eftersom flertalet medlemskommuner förefaller sikta in
sig på att samarbeta inom ramen för Ålands Omsorgsförbund.
Ålands omsorgsförbund har preliminärt informerats om att Åkf avser att underlätta det
arbete som Åof inlett genom att frigöra de medel som beviljats av Ålands
Landskapsregering men som inte utbetalts. Allt material som tagits fram inom ramen för
Åkf:s utredning har offentliggjorts och kan användas för Åof:s utredning.
Beslut:
Enligt förslag.
-------------
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§ 53 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Förbundsstyrelsen § 53/08.09.2017

Uppdatering av aktuell situation för
-

Kommunstrukturutredningen
Å-Kapa
Åland 2051 / bärkraft.ax
Övriga pågående projekt
Samråd 14.9, 6.10 och 13.10
Behov av kurser under hösten
Dataskyddsombud utreds till nästa möte

Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom

Beslut:
Enligt förslag.
---
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