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§ 54 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Förbundsstyrelsen § 54/03.11.2017
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.
------------§ 55 PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsstyrelsen § 55/03.11.2017

Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Roger Slotte och
Dorita Lindholm
Beslut:
Roger Slotte och Dorita Lindholm valdes till protokolljusterare
------------§ 56 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINSLISTAN
Förbundsstyrelsen § 56/03.11.2017
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §
Beslut:
Föredragningslistan kompletterades med § 66 Uppföljning av direktörsavtal,som
behandlas före § 58 BUDGET 2018 och Ekonomiplan 2019-2020
Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
------------§

Kallelse 7/03.11.2017
57

Sid
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§ 57 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
------------Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

§

Förbundsstyrelsen

57

Kallelse 7/03.11.2017

Sid
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Förbundsstyrelsen § 57/03.11.2017
Bifogas uppdaterad kalkyl där de senaste kända förändringarna är beaktade
Utöver de ovan nämnda kostnaderna har tillkommit kostnader för Molnstrategi för
Landskapet Åland där 1950 € belastar Ålands kommunförbund för medlemskommunernas
andel i kostnaderna.
Beräknade intäkter från det möblemang och andra inredningsdetaljer som sålts eftersom
dessa inte ryms in i det nya förbundskansliet beräknas till ca 4000 e.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsstämman att 2017 års budget ändras enligt
bifogade förslag.

Beslut:
Enligt förslag.
---

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
§

Kallelse 7/03.11.2017
58

Sid
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§ 58 BUDGET 2018 SAMT EKONOMIPLAN 2019-2020
Förbundsstyrelsen § 49/06.09.2017
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
Städning m.m.
Elförbrukning
Kopiator och service
totalt

- 30 000,00
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

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
§
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Förbundsstyrelsen § 58/03.11.2017

Bifogas förslag till budget för år 2018 samt förslag till ekonomiplan för år 2019 och 2020
vilken är uträknad utgående ifrån budgetförslaget för 2018.
Jämfört med resultatet av förbundsstyrelsens beslut § 49/6.9.2017 har beräknade
intäkter och beräknade anslag för kursverksamhet utökas, eftersom det har framkommit
behov av att hålla ett flertal kurser i anslutning till kollektivavtal och arbetsrätt under
2018. Enligt överenskommelse med KAD arrangerar Ålands kommunförbund kurserna,
som skall vara självfinansierade
I övrigt har inga betydande ändringar i förhållande till den preliminära budgeten gjorts
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsstämman att förslaget till budget 2018 samt
ekonomiplan 2019 och 2020 omfattas.
Beslut:

Enligt förslag.
----

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
§

Kallelse 7/03.11.2017
59

Sid
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§ 59 FÖRLÄNGNING AV AVTAL OM BARNSKYDDSJOUR
Förbundsstyrelsen § 59/03.11.2017
Som en direkt följd av ändringen till Lag om kommunalt samordnad socialtjänst (ÅFS
2016:1) som skedde genom ÅFS 74/2017 bör avtalet om barnskyddsjour som gällt sedan
2010 förlängas.
Avtalet förlängdes senast inför år 2016, enligt den information om kommunernas
socialtjänst som då fanns tillgänglig förlängdes avtalet att gälla till och med 31.12.2017.
http://www.kommunforbundet.ax/article_detail.con?cat=16&iPage=56&iLan=1&m=138
&iArticle=738

Enligt den tidtabell för ikraftträdandet av kommunernas socialtjänst som är resultat av
ÅFS 74/2017 bör avtalet förlängas att gälla till och med 31.12.2019
Det har uttalats ett visst behov av revideringar av detaljer i avtalet, dock är det inte
ändamålsenligt att revidera avtalstexten i detta skede med hänsyn till att samarbetet till
väsentliga delar ändå fungerar i praktiken och med hänsyn till att det är ytterst viktigt att
avtalet förblir i kraft då det är ett villkor för att kommunerna skall uppfylla
barnskyddslagens krav.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen meddelar kommunerna som är parter i avtalet att Ålands
kommunförbund avser att förlänga nuvarande avtal att gälla till och med utgången
av 2019.
Varje kommun bör i behörigt organ behandla förlängningen och meddela Ålands
kommunförbund beslutet senast 31.12.2017

Beslut:
Enligt förslag.
-------------

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
§

Kallelse 7/03.11.2017
60

Sid

9

§ 60 BEHOV AV NYTT AVTAL OM FIXTJÄNST
Förbundsstyrelsen § 60/03.11.2017
Ålands kommunförbund och Ålands Landskapsregering är samarbetsparter kring Fixtjänst,
vars verksamhet riktar sig till sådana personer som av olika anledningar inte placerar sig
på den öppna arbetsmarknaden.
Ålands kommunförbund har tidigare påtalat behovet av ett nytt avtal kring fixtjänst på
grund av att verksamheten har expanderat i förhållande till vad som stadgas i avtalet.
Senaste försöket att få ett nytt avtal till stånd har gjorts 2013-2014, utan att något nytt
avtal ingåtts. Vi den tidpunkten anfördes Kommunernas socialtjänst, som då var under
beredning, som lösning på problemet.
Förbundsdirektören har vid olika tillfällen varit i kontakt med Ålands Landskapsregering
för att få en förändring till stånd, men Lr har hittills inte reagerat på annat sätt än att man
rekommenderat att Åkf inkommer med en skriftlig förfrågan.
Mailväxling med bilagor från maj 2017 bifogas,
Förbundsdirektörens förslag:
Ålands kommunförbund påtalar formellt för Ålands Landskapsregering i egenskapen av
avtalspart för Fixtjänst att avtalet bör revideras eftersom antalet timmar i Fixtjänst
verksamhet överstiger det som avtalet stadgar med 50 %. Ytterligare bör Ålands
Landskapsregering koordinera Fixtjänsts verksamhet med övriga insatser som riktas till
sådana som står utanför den egentliga arbetsmarknaden och sådana som riskerar att
hamna utanför arbetsmarknaden.
Beslut:
Enligt förslag.
----

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
§
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§ 61 EVENTUELL SAMORDNING AV DATASKYDDSOMBUD (DPO) ENLIGT EU:S
DATASKYDDSFÖRORDNING
Förbundsstyrelsen § 61/03.11.2017
Ålands kommunförbund utreder tillsammans med ÅDA och Mariehamns stad
möjligheterna att samordna funktionen som dataskyddsombud för de Åländska
kommunerna.
Enligt preliminära besked kommer ÅDA att utreda om bolaget kan fungera som
dataskyddsombud för sina ägarkommuner, och om det är möjligt återkomma med förslag
till upplägg och estimat över kostnader inom november 2017.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tecknar informationen till kännedom och informerar
medlemskommunerna.
Beslut:
Tecknas till kännedom.
-------------

§ 62 YTTRANDE MED ANLEDNING AV FÖRSLAG OM DATASKYDDSLAGSTIFTNING FÖR
LANDSKAPET ÅLAND
Förbundsstyrelsen § 62/03.11.2017
Bifogas begäran om yttrande samt lagframställning. Tid för utlåtande har getts till och
med slutet av november.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tar ställning till inriktningen på det utlåtande som skall avges och
befullmäktigar förbundsdirektören att avge utlåtande inom utsatt tid.
Beslut:
Förbundsstyrelsen befullmäktigar förbundsdirektören att avge ett yttrande över
lagförslagen. Ålands kommunförbund informerar medlemskommunerna om att
förbundet avger ett yttrande som kommunerna kan ansluta sig till om man önskar.-----------Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
§
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§ 63 PRESSMEDDELANDE MED ANLEDNING AV FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR LANDSKAPET
ÅLAND 2018
Förbundsstyrelsen § 63/03.11.2017
Ålands Landskapsregering presenterar sitt budgetförslag 30.11.2017 kl 13, och Ålands
kommunförbund bör ha beredskap att kommentera budgetförslaget i form av ett
pressmeddelande.
Preliminärt minskar Ålands Landskapsregerings finansiering av kommunerna från ca 37
me till drygt 33 me år 2018.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till pressmeddelande
Beslut:
Enligt förslag.
------------§ 64 REPRESENTANTER TILL ARBETSGRUPP FÖR UTFORMNING AV
AVDRAGSKOMPENSATION
Förbundsstyrelsen § 64/03.11.2017
I samband med kommunala samråd 6.10 och 13.10 beslöts om att tillsätta en arbetsgrupp
för att komma fram en metod för att kompensera kommunerna för utökade avdrag i
beskattningen inför år 2018
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen utser Ålands kommunförbunds representanter till gruppen.
Beslut:
Förbundsstyrelsen beslöt att utse Christian Dreyer och förbundsdirektören till
arbetsgruppen.
-------------

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
§
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§ 65 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Förbundsstyrelsen § 65/03.11.2017

Uppdatering av aktuell situation för
-

Kommunstrukturutredningen
Å-Kapa
Åland 2051 / bärkraft.ax
Övriga pågående projekt
Samråd 13.10
Socialvårdslag arbetsgrupp
Grundskolelag hörande

Ålands kommunförbunds höststämma preliminärt 24.11 k 13 vid Ödkarby Skola i Saltvik.

Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom

Beslut:
--§ 66 UPPFÖLJNING AV DIREKTÖRSAVTAL
Förbundsstyrelsen § 66/03.11.2017
Förslag av ordförande att förbundsdirektörens lön justeras med 2 % från och med
1.12.2017
Beslut:
Enligt förslag.
---

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

