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Håkan Lundberg
Ordförande

Magnus Sandberg
Sekreterare

Christian Dreyer
Protokolljusterare
3.10.2016

Susann Fagerström
Protokolljusterare

Protokolljustering

Sammanträdet är kungjort
Protokollet är framlagt till
påseende

17.10.2016

Intygar
Utdragets riktighet bestyrkes

Magnus Sandberg
förbundsdirektör
Mariehamn

Underskrift

Magnus Sandberg

Ålands kommunförbund
Protokoll 6 /10.10.2016
kl 13.00 – 14.55

Förbundsstyrelsen

3
§ 49 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 49 10.10.2016
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 lagenligt sammankallat och till antalet närvarande beslutfört.
------------§ 50 PROTOKOLLJUSTERING
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 50 10.10.2016
Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Christian Dreyer och
Susann Fagerström
Beslut:
Christian Dreyer och Susann Fagerström valdes till protokolljusterare
------------§ 51 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTA
FÖRBUNDSSTYRELSEN 51 3 10.10.2016
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §

Förslag:
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg
Beslut:
Föredragningslistan godkändes utan tillägg.
-------------

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

N.N

N.N

______________________

Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen

Protokoll 5 /10.10.2016
kl 13.00 – 14.55

§ 52 YTTRANDE MED ANLEDNING AV FÖRSLAG TILL SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSREFORM SAMT
LANDSKAPSREFORM I RIKET
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 52 10.10.2016
Social- och Hälsovårdsministeriet och Finansministeriet i riket begär utlåtande av samtliga
kommuner, även de Åländska, över det omfattande förslag till lagändringar som föreslås med
anledning av Landskapsreformen i riket och överföringen av ansvaret för social- och hälsovården
till den ny landskapen.
Länk till webbsida med lagframställningar.
Materialet omfattar totalt drygt 800 sidor.
Åländska kommuner berörs direkt av de förändringar som föreslås till inkomstskattelagen. De nya
landskapen i riket kommer att finansieras av staten, vilket innebär att statens andel av
inkomstskatten ökas genom lag, och kommunernas beskattningsrätt inskränks så att den
genomsnittliga minskningen av inkomstskattesatserna i kommunerna anges till 12,3 %-enheter.
Landskapet Ålands situation har uppmärksammats genom att det i förslaget ingår en justering av
avräkningsbeloppet, ”klumpsumman”, från nuvarande 0,45 % av statens intäkter exklusive lån till
0,47 %. Med nuvarande förhållande mellan statsskatt och kommunalskatt skulle en sådan
justering innebära ca 10 miljoner euro. Hur stor överföringen blir efter att statens andel av
inkomstbeskattningen ökas är i dagsläget mycket svårt att beräkna.
Applicerar man minskningen i inkomstskattesats på de Åländska kommunerna så kan minskningen
av skatteintäkter blir närmare 60 me. Kommunalskatten ger ca 92 me med nuvarande skatteuttag,
och efter justeringen skulle skatteintäkterna uppgå till uppskattningsvis 30 – 35 me vilket ställer
krav på ett helt annorlunda fördelningssystem där Ålands Landskapsregering har en nyckelroll.
Förändringen är nära förestående, eftersom reformen i riket är avsedd att träda i kraft från och
med 1.1.2019.
Mycket är ännu oklart i anslutning till hur de Åländska kommunerna kommer att beröras av
reformen, och hur den kostnadsneutralitet mellan stat och kommuner, som är en av
utgångspunkterna med reformen, i verkligheten uppnås för kommunerna i Landskapet.
Ålands riksdagsman Mats Löfström har bjudits in till mötet för att delta under denna punkt och
för att diskutera reformen utifrån kommunernas synvinkel.
Det bör även nämnas att informationen från Landskapsregeringen till kommunerna kring
eventuella framsteg i förhandlingarna med riksmyndigheterna i denna fråga har varit
knapphändiga.
Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

N.N

N.N

__________________

Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen

Protokoll 5 /10.10.2016
kl 13.00 – 14.55

Förbundsdirektörens förslag:
Ålands kommunförbund besluter att avge ett utlåtande för de Åländska kommunerna över de
förslag till lagändringar som rör rikets Landskapsreform och Social- och Hälsovårdsreform.
Kommunerna informeras om möjligheten att i stället för att avge ett eget utlåtande understöda
Ålands Kommunförbund utlåtande.

Ålands kommunförbund framför även till Ålands Landskapsregering och Mariehamns stad ett
förslag om att avge ett, för kommunerna och Landskapet Åland, gemensamt utlåtande i ärendet.
Beslut:
Enligt förslag.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

N.N

N.N

__________________

Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen
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§ 53 KOMMUNALA SAMRÅDSDELEGATIONEN 17.10
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 6 2.9.2016
Bifogas utskickad kallelse.
Initiativen till de ärenden som finns upptagna på föredragningslistan är långt förbundsstyrelsens
beslut från 18 maj 2016. Ytterligare har frågor som anknyter till förhållandet mellan Landskapslag
om kommunalt samordnad Socialtjänst(ÅFS 2016:2) och förslaget till nytt Landskapsandelssystem
ställts till Landskapsregeringen. Frågorna framgår av den grundplan som finns som bilaga till § 43.
Ytterligare har frågor angående den redan tidigt i vintras aviserade inbesparingen på
landskapsandelarna om 1,5 me eller ca 4 % jämfört med 2016 års nivå ställts.
Av kallelsen framgår att Ålands Landskapsregering avser att informera om huvuddragen i
inbesparingen.

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tar ställning till förbundets hållning i de frågor som finns upptagna på
föredragningslistan för samrådsdelegationens möte 7.9 samt tar ställning till om ytterligare
ärenden borde väckas inför detta eller följande möte.
Förslag av Andres Johansson att Ålands kommunförbunds hållning bör vara att eventuella
nedskärningar i landskapsandelssystemet skall fördelas någorlunda proportionellt i förhållande till
alla kommuner t.ex. så att minskningar av basbelopp prioriteras framom andra åtgärder som kan
slå förhållandevis mera mot vissa kommuner.
Förslag av ordförande att Ålands kommunförbund begär anvisningar av Ålands Landskapsregering
hur aviserade nedskärningar skall verkställas i förhållande till lagstadgade uppgifter som
kommunerna ålagts att producera.
Beslut:
Förbundsstyrelsen omfattade enhälligt förslagen.
-FÖRBUNDSSTYRELSEN § 53 10.10.2016
Bifogas det förslag till inbesparing om 1,5 me som Ålands Landskapsregering presenterade i
samband med mötet med samrådsdelegationen 7.9.
Utöver denna inbesparing innebär de nedskärningar som ingår i förslaget till statsbudget i riket att
skatteintäkterna för de Åländska kommunerna kommer att minska med någonstans mellan 1,75
och 2,34 me såsom förslagen ligger.
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Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen

Protokoll 5 /10.10.2016
kl 13.00 – 14.55

Skattesänkningarna är en del av de åtgärder som staten föreslår i anslutning till det
konkurrenskraftspaket som också bl.a. innebär överenskommelser om måttliga löneökningar,
förlängd arbetstid och för den offentliga sektorn, minskad semesterpenning.
Statsrådets förslag till budget offentliggjordes 15.9, och eftersom det nu är klart att tillräckligt
många fackliga centralorganisationer står bakom konkurrenskraftspaketet så är det mycket
sannolikt att skattesänkningarna verkställs på det sätt som de har föreslagits.

Ålands landskapsregering har ännu inte lagt fram något förslag om hur dessa skattesänkningar
skall hanteras i Landskapet. I riket kompenseras kommunerna delvis genom statsandelssystemet.
Länk till statsbudgeten, kapitel 7. (tyvärr endast finska)
I detta sammanhang bör även det faktum att den höjning av fastighetsskattesatserna obligatoriska
nedre gräns som föreslås inte är applicerbar på Åland, samt att den minskning av kommunernas
lagstadgade uppgifter som skett redan tidigare i riket ännu inte har någon motsvarighet för de
Åländska kommunerna.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen förutsätter att Ålands Landskapsregering kompenserar de Åländska
kommunerna i samma utsträckning som staten kompenserar rikets kommuner för de åtgärder
som vidtas i anslutning till konkurrenskraftspaketet.
Ålands kommunförbund bör till protokollet meddela missnöje med det sätt som Ålands
Landskapsregering har hanterat samrådsförfarandet. Det samråd som sammankallades till den
3.10 är uppskjutet till och med 17.10, vilket är mycket sent i förhållande till den tidpunkt när
landskapsregeringens budgetförslag skall offentliggöras.
Beslut:
Enligt förslag, med tillägget att Ålands kommunförbund tillfälligt utser Niklas Eriksson eller
Andreas Johansson i stället för Christian Dreyer och Roger Slotte i stället för Gun Holmström.
----

Signaturer
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Ålands kommunförbund
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§ 54 SAMORDNING AV KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST

FÖRBUNDSSTYRELSEN § 43 2.9.2016
Ålands Landskapsregering beviljade ÅLR 2016/3720/96 S2 i projektanslag 67 000 € för till Ålands
kommunförbund enlig anhållan.
Förbundsdirektören anställde 12.8 Paulina Eklund, tjänstledig socialchef i Finströms kommun, som
projektanställd utredare 41% av heltid under tiden 1.9 – 31.12.2016.
Ålands Landskapsregering beviljade 16.8 ansökan om utbetalning till den av beviljat belopp för
denna funktion för tiden 1.9 – 31.12.2016 enligt ansökan om utbetalning av medel. Ansökan gällde
10 500 vilket är den beräknade kostnaden till och med 31.12.2016.
Ansökan skedde utgående ifrån den grundplan, bilaga, som tillställts förbundsstyrelsen i början på
juli och som även finns som bilaga till detta ärende.
Eklunds uppdrag kommer att vara att ta fram ett förslag till en servicestruktur utgående ifrån de
funktioner som skall samordnas. Denna servicestruktur skall sedan tjäna som verktyg för att
komma vidare med uppgiften att få till stånd samarbetsområden.
Avancemangstakten varierar mycket mellan kommunerna, de flesta kommuner torde ha någon
form av avsiktsförklaring när det gäller inriktningen på samarbeten, men det finns även några
kommuner vars läge närmare måste utredas.
Bindande beslut om samarbetsavtal eller dylikt har ännu inte fattats i någon av kommunerna.
Möjligheterna att komma fram till lösningar påverkas av den osäkerhet som förslaget till nytt
landskapsandelssystem medför, och de förväntningar om kommande större strukturförändringar
som Landskapsregeringens igångsatta kommunstrukturutredning väcker.
Avsikten är att förhållandet mellan de pågående reformerna skall kunna klargöras under hösten,
frågan har väckts i samrådsdelegationen för kommunala frågor som sammankommer 7.9.2016.
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Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

N.N

N.N

__________________

Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen
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Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar de åtgärder som förbundsdirektören sedan senaste
förbundsstyrelsemöte har vidtagit hittills för att slutföra uppdraget.
Förbundsstyrelsen omfattar den bifogade grundplanen för uppdraget.
Planen revideras nästa gång under slutet av oktober månad, och då bör läget i alla kommuner
presenteras, samt konturerna för kommande samarbetsområden bör kunna skönjas.
Förbundsstyrelsen remitterar till förbundsdirektören att driva ärendet vidare med syfte att i
samband med förbundets höststämma presentera nästa steg i processen, vilket bör vara att
närmare definiera förhållandet mellan de tilltänkta samordnade enheterna, primärkommunerna
och övriga kontaktytor såsom t.ex. ÅHS, Ålands polismyndighet osv för att uppnå den funktion
med syfte på lika behandling osv. som lagen stadgar.
En principiell enighet om när bindande beslut från kommunerna måste vara fattade bör också
uppnås senast i samband med höststämman som skall hållas senast 30.11.2016
Beslut:
Enligt förslag.
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 54 10.10.2016
Paulina Eklund, projektanställd utredare, presenterar det aktuella utredningsläget för
förbundsstyrelsen. Målsättningen är att förbundsstyrelsen 4.11 skall kunna behandla ett förslag till
förbundsstämman som skall hållas 25.11

Förbundsdirektörens förslag:
Informationen tecknas till kännedom
Beslut:
Enligt förslag.
---
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Protokolljusterare
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Utdragets riktighet bestyrkes
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Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen
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§ 55 ÅLANDS LANDSKAPSREGERINGS KOMMUNSTRUKTURUTREDNING

FÖRBUNDSSTYRELSEN § 55 10.10.2016
Länk till Landskapsregeringens material
http://www.regeringen.ax/demokrati-hallbarhet/kommunutredning-2016
Ålands kommunförbund konstaterar att det vid seminariet 4.10 presenterades kommunalternativ
om 3 kommuner och 7 kommuner vilka behandlades på samma sätt som de tidigare alternativen
utgående ifrån olika perspektiv.
Enligt den tidtabell som ingår i förslaget skall utredningen nu få in i en fördjupningsfas där bl.a. en
medborgarundersökning skall genomföras.

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen diskuterar om Ålands kommunförbund bör agera på något sätt i förhållande till
den aktuella kommunstrukturutredningen, utgående ifrån bl.a. de punkter som förbundsstyrelsen
slog fast med anledning av regeringsprogrammets åtgärder som berör kommunerna.
Beslut:
Förbundsstyrelsen beslöt att vid behov gå ut med information med utgångspunkt från det
uttalande som förbundsstyrelsen antog § 74/11.12.2015 med anledning av Regeringsprogrammet
för landskapsregeringen Sjögren. Kommunförbundet anser, såsom tidigare, att
kommunsammanslagningar skall ske på självständiga kommuners initiativ.
Förbundsstyrelsen delegerar till förbundsdirektören att bevaka och vid behov reagera på
processen.
Signaturer
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Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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Ålands kommunförbund
Förbundsstyrelsen
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§ 56 LÖNEJUSTERING / FÖRBUNDSDIREKTÖREN

FÖRBUNDSSTYRELSEN § 56 10.10.2016
Bifogas direktörsavtal mellan Ålands kommunförbund och förbundsdirektören
Förbundsstyrelsens ordförande och förbundsdirektören har förhandlat om lönejustering i enlighet
med villkoren i avtalet.
Förbundsdirektören avlägsnade sig från möteslokalen och deltog inte i beslutet. Ordförande
fungerade som föredragande under punkten.
Ordförandes förslag
Ordförande föreslår att förbundsdirektörens lön justeras med 200 € / månad till 5900 €/mån från
och med 1.10.2016.
Beslut:
Enligt förslag.
---
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Ålands kommunförbund
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§ 57 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 57 10.10.2016
Landskapsandelssystemet, lägesrapport
Tilläggsinformation kring Ålands kommunförbunds budgetförslag.
Budgetjämförelse per 1.8.2016
Beslut:
Tecknades till kännedom.
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Förbundsstyrelsen
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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
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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
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