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Mariehamn 16.6.2015
Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa, genom:

____________________________________________
Magnus Sandberg, förbundsdirektör

Protokollet framläggs till allmänt påseende 2015-05-11
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 35, 16.06.2015
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Förslag
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöte beslutfört.

§ 39

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 39, 16.06.2015
Förvaltningsstadgan 4 kap, 21 § samt kommunallagen 12 kap, 91 §.
Förslag
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Stig
Mattsson och Dorita Lindholm.
Beslut
Enligt förslag.

§ 40

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 40, 16.06.2015
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Förslag
Föredragningslistan godkänns med följande tillägg:
Utredningsresurs för kommunernas socialtjänst
Landskapet Ålands representant i Folktingets förvaltningsutskott.
Beslut
Föredragningslistan godkändes med tillägg.

Sign: ____________________
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Lagframställning, Kommunernas Socialtjänst
Förbundsstyrelsen § 17, 2015-03-17
Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas remissförfrågan rörande det senast
aktuella lagförslaget för samordning av kommunernas socialtjänst (KST, ver
9.3.2015), jämte den ”kommunenkät” som förbundsdirektören skickat ut till
medlemskommunerna med anledning därav, enligt bilagor.
Remisstiden har på förbundsdirektörens begäran förlängts till onsdag 8 april.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar informationen till kännedom och behandlar frågan på
nästkommande styrelsemöte, onsdag 8 april.
Beslut
Enligt förslag.
Förbundsstyrelsen § 26, 2015-04-10
Lagförslag för samordning av kommunernas socialtjänst (KST, ver 9.3.2015), har
genom en ”kommunenkät” från ÅKF givits medlemskommunerna möjlighet att
avge synpunkter kring. Inkomna svar varierar stort i omfattning och innehåll.
Sammanfattningsvis kan konstateras att en klar majoritet av kommunerna förhåller sig övervägande negativt till det liggande lagförslaget, trots stor enighet
kring att man i princip välkomnar en mer samordnad socialvård som sådan.
Lagförslaget upplevs som att det lämnar alltför mycket alltför öppet i fråga om
finansiering, inflytande, gränsdragningar och tillgänglighet, och att tidigare framförda synpunkter, frågor och farhågor kring personalhantering, överensstämmelse med pågående lagändringar i övriga landet samt förslagets grundlagsenlighet jämte alternativa huvudmannaskap inte beaktats respektive besvarats.
Remisstiden har på förbundsdirektörens begäran förlängts till fredag 10 april.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen avger utlåtande rörande lagförslag för samordning av kommunernas socialtjänst enligt bilaga.
Beslut
Enligt förslag, med korrigeringar enligt bilaga.

Sign: ____________________
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Förbundsstyrelsen § 41, 16.06.2015
Landskapsregeringen har 26.5.2015 lagt fram ett lagförslag om kommunernas
socialtjänst
Länk till lagframställningen
http://goo.gl/OLBlav
Lagförslaget har 1.6.2015 remitterats till Social- och Miljöutskottet vid Ålands
lagting.
Utskottet sammanträder måndagen den 15 juni, och förbundsdirektören är då
kallad till hörande.
Lagförslaget har inte skickats på remiss till varken kommunförbundet, Mariehamns stad eller enskilda kommuner.
Analys av lagförslaget inklusive detaljkommentarer och provberäkningar som bilaga.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar ställning till hur Ålands kommunförbund skall bevaka behandlingen av förslaget om kommunernas socialtjänst framöver.
Beslut
-

-

-

Förbundsstyrelsen beslöt att vid behov närmare analysera lagförslagens effekter.
Förbundsstyrelsen beslöt att informera kommunerna, förtroendevalda och
lanskapsregeringen om effekterna av ändringarna i lagstiftningen som styr
finansieringen till kommunerna, specifikt förslaget att stryka åldergruppen 7
– 64 år från den uppgiftsbaserade landskapsandelen för socialvården.
Ålands kommunförbund uppmärksammar även det faktum att finansieringen av kommunernas socialtjänst kan komma att påverkas av den initierade
reformen av Landskapsandelssystemet med hänsyn till den tidtabell enligt
vilket lagförslaget är tänkt att träda i kraft .
Kommunförbundet informerar vid behov allmänheten inför behandlingen av
lagförslaget.

Ledamot Viveka Eriksson avlägsnade sig efter behandlingen av § 41, kl 13.05

Sign: ____________________

Sid nr 5

FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 42

PROTOKOLL
§§ 38 – 48

16.06.2015
Kl 12:15−13:35

Protokoll nr:

5/2015

Ersättning för arbetstid, f.d. förbundsdirektören
Förbundsstyrelsen § 42, 16.06.2015
Avgående förbundsdirektören Erik Brunström anhåller om ersättning för 18,5 h
arbetstid enlig sammanställning. Arbetstiden har bestått av arbete inför och
med förbundsstämman 27.5 samt förberedelse för och inskolning av nya förbundsdirektören.
Förbundsdirektörens förslag
Erik Brunström ersätts för 18,5 h arbetstid utgående ifrån hans normala arbetstid och lön.
Beslut
Enligt förslag.

§ 43

Ålands kommunförbunds bemanning under tiden juni – juli 2015
I enlighet med förbundsstyrelsens beslut § 34/8.5.2015 har förbundsstyrelsens
ordförande Tony Asumaa och tillträdande förbundsdirektör Magnus Sandberg
enats om arbetsvillkor, vilka bekräftas i form av ett direktörsavtal.
Som en del av överenskommelsen sköter Sandberg Åkf:s kansli fram till och med
19.6, varefter förbundsstyrelsens ordförande under perioden 22.6 – 2.8.2015
finns tillgänglig per telefon i händelse av brådskande ärenden.
Sandberg tillträder formellt från och med måndagen den 3.8.2015
Information om vikariearrangemangen ges via www.kommunforbundet.ax samt
tillställs medlemskommunerna till kännedom.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tecknar arrangemangen till kännedom.
Beslut
Enligt förslag.

Sign: ____________________
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Översyn av Ålands kommunförbunds representanter i arbetsgrupper
m.m. med anledning av byte på förbundsdirektörsposten
Förbundsdirektören har representerat Ålands kommunförbund i ett stort antal
arbetsgrupper och kommittér, vara många dock har slutfört sitt arbete. Eftersom
innevarande år är sista året i nuvarande mandatperiod 2011 – 2015 är det i vissa
fall inte ändamålsenligt att Erik Brunström byt ut i alla de sammanhang där han
medverkat.
1. Följande förtroendeuppdrag föreslås kvarstå:
Direktionen för ÅSUB
Språkrådet vid Ålands Landskapsregering
2. I följande arbetsgrupper/sammanhang ersätter Sandberg Brunström i
egenskapen av förbundsdirektör
Samrådsdelegationen
Referensgruppen för Samhällsservicereformen (formell status oklar)
Styrgrupp för översyn av Ls-andelssystem (gruppen torde ej formellt vara tillsatt
av Lr)
3. Följande uppdrag har kommunrepresentant valts att representera Åkf
Äldreomsorg på distans – Sanna Lindroos, äldreomsorgsledare i Jomala, ny ledamot
4. Till följande organ bör förbundsstyrelsen utse representanter
Övervakningskommittén för EU-program – en ordinarie och en ersättare bör utses
Tomas Urvas ordinarie

- Magnus Sandberg ersättare

Skärgårdskommunernas representant i Samrådsdelegationen - Skärgårdskommunerna föreslår via protokollsutdrag från skärgårdskommunmöte i Kumlinge
1.6.2015 Christian Dreyer som ny representant i samrådsdelegationen.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar ställning till arrangemangen / förslagen på personer
Beslut
Förbundsstyrelsen omfattade förslagen ovan.

Sign: ____________________

Sid nr 7

FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 45

PROTOKOLL
§§ 38 – 48

16.06.2015
Kl 12:15−13:35

Protokoll nr:

5/2015

Tillkännagivanden
Förbundsstyrelsen § 45, 16.06.2015
Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas:
-

Diarium för inkommande ärenden
Avtal med Åland Företagsbyrå

Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen tar ovanstående till kännedom.
Beslut
Enligt förslag.

§ 46

Utredningsresurs för kommunernas socialtjänst
Förbundsstyrelsen § 46, 16.06.2015
Ärendet behandlades avvikande från föredragningslistan efter § 40 och före §
41.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslöt att direktören utreder omständigheter och kostnader i
anslutning till det erbjudande som Ålands Landskapsregering riktat till kommunförbundet om utredningsresurs. Förbundsstyrelsen förhåller sig tills vidare avvaktande till förslaget med hänsyn till den pågående behandlingen av lagförslagen.

Sign: ____________________
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Ålands representant i Folktingets förvaltningsutskott
Förbundsstyrelsen § 47, 16.06.2015
Beslut:
Förbundsstyrelsen beslöt att direktören kontaktar nuvarande representant Erica
Sjöström för att efterhöra om hon är intresserad av fortsatt förtroende. Om inte
bereds ett nytt ärende till följande möte.

§ 48

Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 48, 16.06.2015
Beslut
Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat kl 13:35.
Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte hålls enligt kallelse under augusti månad.

Sign: ____________________
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