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PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA, HAMMARLAND NOVEMBER 2015, §§ 6-10
Närvarande, kallade med beslutanderätt:
Kommun
Ordinarie ledamot
Brändö
Jonny Karlström
Margaret Lundberg
Eckerö
Rune Söderlund
Kerstin Wikgren
Finström
X Viveka Eriksson
Roger Höglund
Föglö
X Niklas Eriksson
Stig Fellman
Geta
X Kjell Berndtsson
X Alfons Henriksson
Hammarland
X Lars Häggblom
X Håkan Jansson
Jomala
Fredrik Lundberg
X Roger Slotte
Kumlinge
X Ingmar Engblom
X Ingrid Nygård-Sundman
Kökar
Kristina Björkman
X Ralf Johansson
Lemland
Tony Asumaa
X Danne Sundman
Lumparland
Annsofi Joelsson
X Brage Wilhelms
Saltvik
Thommy Fagerholm
Runar Karlsson
Sottunga
Björn Rönnlöf
Göran Stenros
Sund
X Dorita Lindholm
Maud Johans
Vårdö
X Inga-Britt Christenbrunn
X Anders Englund

Personlig ersättare
Thomas Sjöman
Tommy Öström
Marie Löfström
Helmer Wikblom
Regina Lindblom
Rolf Karlsson
Kent Eriksson
X Beatrice Sjöberg
Ingvar Björling
Gun-Britt Lyngander
Stig A. Mattsson
Henrik Lagerberg
Charlotta Solax
Siv Ekström
Markku Lahtinen
Maria Malmberg
Inger Bodmark
Peder Blomsterlund
Anna Janson
Susanne Fagerström
Lil Strandholm-Karlsson
Martin Staf
Christian Ekström
Silvana Fagerholm-Sjöblom
X Inga-Lill Pettersson
Göran Björk
Christer Mattsson
Ulla-Britt Dahl
Maria Granlid
Björn Boman

Förbundsstyrelsen:

X Stig A Mattsson
X Christian Dreyer

Övriga

X Magnus Sandberg, förbundsdirektör

__________________________
Niklas Eriksson
Mötesordförande

______________________
Magnus Sandberg
Mötessekreterare

__________________________
Viveka Eriksson
Protokolljusterare

______________________
Lars Häggblom
Protokolljusterare

Protokoll framlagt: _______

Signatur: ______________
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Budget och verksamhetsderättelse 2016 och planåren 2017-2018
Anhållan om befrielse från uppdrag i förbundsstyrelsen och samrådsdelegationen

Kallelse jämte föredragningslista är upprättad, utskickad och kungjord per nedanstående datum:

Mariehamn 5.11.2015
Förbundsstämmans ordförande Niklas Eriksson, genom:

_____________________________________________
Magnus Sandberg, förbundsdirektör
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§6

Sammanträdets beslutförhet och laglighet

Förbundsstämman § 6, 20.11.2015
Enligt Ålands kommunförbunds förvaltningsstadga 29 § gäller att kallelse till
förbundsstämmans sammanträden skall sändas minst sju dagar före sammanträdet till varje
stämmorepresentant separat och till de personer som har såväl närvaro- som yttranderätt
vid sammanträdet. Inom samma tid skall sammanträdet kungöras på anslagstavlan för
offentliga kungörelser. I kallelsen skall anges tidpunkten och platsen för sammanträdet och
vilka ärenden som skall behandlas.
Kallelsen skall även tillställas varje medlemskommun.
Förvaltningsstadgans 30 § anger att föredragningslistan skall innehålla en redogörelse för de
ärenden som skall behandlas och förslag till stämmobeslut och den skall sändas i samband
med kallelsen till sammanträdet.
Förbundsstämman är enligt grundavtalet 7 § beslutför då minst två tredjedelar av
kommunerna är representerade och dessa sammanlagt representerar över hälften av det
sammanlagda röstetalet.
Vid förbundsstämmans sammanträden har, enligt förvaltningsstadgan 33 §, förutom
representanterna, följande personer både närvaro- och yttranderätt:
- förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare,
- förbundsdirektören
Förbundsstämmans sammanträde inleds enligt förvaltningsstadgan 35 § med namnupprop,
som förrättas medlemskommunvis. Sedan namnupprop förrättats skall ordföranden
konstatera vilka ledamöter som anmält förfall och vilka ersättare som är närvarande i deras
ställe. Härefter skall ordföranden konstatera, huruvida förbundsstämman är lagligen
sammankallad och beslutför.

Konstateras
Information om stämmodatum jämte förslag till budget skickades per e-post till
medlemskommunerna den 5 november. Kallelse till förbundsstämma skickades,
jämte föredragningslista och bilagor, den 6 november, till stämmorepresentanter
jämte förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, samt till medlemskommunerna,
och kungjordes på förbundskansliets anslagstavla.
Mötet öppnas av stämmoordförande Niklas Eriksson. Vid namnupprop konstateras
att 12 av medlemskommunerna är representerade samt att 17 representanter
varav 2 personliga ersättare är närvarande, samt därutöver även 2 ytterligare
styrelseledamöter jämte förbundsdirektören.
Förslag
Förbundsstämman konstateras vara stadgeenligt sammankallad och beslutför.
Beslut
Förbundsstämman konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutför.
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§7

Protokolljustering

Förbundsstämman § 7, 20.11.2015
För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.
Protokolljusteringen föreslås äga rum måndagen den 23.11.2015 kl 16.00 vid
kommunförbundets kansli, Ålandsvägen 26 i Mariehamn.

Beslut:
Till protokolljusterare utses Viveka Eriksson och Lars Häggblom. Till ersättare utses
Roger Slotte. Protokolljustering sker måndagen 23.11.2015 kl 16:00 på
förbundskansliet.
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§ 8 Budget och verksamhetsplan 2016 och planåren 2017-2018
Förbundsstyrelsen § 55, 11.09.2015

Ålands kommunförbund bör i enlighet med grundavtalet godkänna en budget för
följande verksamhetsår inom november och i samband med denna en ekonomiplan
för de två år som följer efter budgetåret.
Inför budgeten för år 2015 bör förbundsstyrelsen igen ta ställning till vilka
verksamhetsområden som kommunförbundet inför kommande år skall prioritera.
Den form som Åkf verkat i sedan år 2013 innebär stora utmaningar i förhållande till
de uppgiftshelheter som beskrivs i kommunförbundets grundavtal och de
åtaganden som följer av dessa.
Länk till 2015 års budget
http://www.kommunforbundet.ax/files/budget_2015_slutlig.pdf
Ålands kommunförbunds budget för innevarande år begränsas av
hyreskostnaderna för förbundskansliet på Ålandsvägen 26. Hyresavtalet är i kraft
ännu till slutet av 2017, och andrahandsuthyrning som skulle minska
nettokostnaderna har inte förekommit i någon större utsträckning.
Utgående från erfarenheterna under de år som Mariehamns stad stått utanför
Ålands kommunförbund men fortsatt varit medlem Kommunala avtalsdelegationen
så bör Kommunala Avtalsdelegationens kostnader i större utsträckning än hittills
separeras från Ålands kommunförbunds kostnader.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören förhållningsregler inför uppgörande av
budgetförslag för år 2016 och ekonomiplan för åren 2017 och 2018.
Förbundsstyrelsen bör även ta ställning till vilken verksamhet som inför 2016 skall
prioriteras, detta mot bakgrund av att 2016 är första året i den nya
mandatperioden och att detta brukar innebära att skolningstillfällen m.m. för
förtroendevalda ordnas.
Förslag av Viveka Eriksson att Ålands kommunförbunds medverkan i olika
arbetsgrupper osv som inte är av strategisk betydelse fördelas bland kommunernas
representanter.
Beslut:
Budgetens volym i avseende på nettokostnader bör inte förändras i någon större
omfattning.
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Förbundsstyrelsen § 65, 23.10.2015
Bifogas förslag till budget för år 2016 och ekonomiplan för åren 2017 och 2018.
Budgetförslaget totala utgifter uppgår till 261 409 € och balanseras av intäkter till
samma belopp. Vissa ändringar har gjorts till uppställningar m.m. Bland annat har
kursverksamheten separerats för att tydligare visa på den kostnadsneutralitet som
eftersträvas.
Kommunandelarna för Åkf torde minska till ca 158 000 € ( ca 175 000 2015) och
KAD torde landa på ca 73 950 € (ca 72 500 2015)
När det gäller målsättningarna för nästa år så bör Ålands kommunförbund vara
ännu tydligare med att förbundet finns till för att bevaka kommunernas intressen,
och att detta görs på det sätt som förbundsstyrelsen och förbundsstämman för
förbundet anser att är lämpligt.
På grund av de knappa resurserna måste tillvägagångssätt och metoder något
ändras. Under mandatperioden 2012 – 2015 har Åkf representerat kommunerna i
en mängd arbetsgrupper, kommittéer m.m. som Ålands Landskapsregering har
tillsatt.
Framöver bör det tydliggöras att Ålands kommunförbund inte utser representanter
till sådana organ som inte har egen beslutanderätt eller som inte är av strategisk
betydelse för kommunerna.
Åkf:s roll som remissorgan måste lyftas, och ytterligare energi måste sättas på att
lagförslagen alltid skall gå på remiss till Åkf.
I samband med kommande regeringsförhandlingar måste samrådsförfarandet
mellan Ålands Landskapsregering och Ålands kommunförbund lyftas och statusen
för samråden måste höjas och respekteras på det sätt som avses i det avtal som
finns mellan Ålands kommunförbund och Ålands Landskapsregering.
Ekonomiplanen är uträknad utgående ifrån en förändring av kostnader och intäkter
om ca 1,5 % årligen. Hyreskostnaderna beräknas kunna halveras från och med 2018
och detta är beaktat i planen.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsstämman att förslaget till budget för år
2016 och ekonomiplan för åren 2017 och 2018 omfattas.
Beslut
Enligt förslag.
------
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Förbundsstämman § 8, 20.11.2015
Beslut:
Förbundsstämman fastställde förlaget till budget för år 2016 och ekonomiplan för
åren 2017 och 2018.
--Bilaga

Förslag till budget 2016 och ekonomiplan 2017-2018
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§9

Fyllnadsval till förbundsstyrelsen för perioden 2014-2015

Förbundsstämman § 9, 20.11.2015
Tony Asumaa och Mika Nordberg anhåller om befrielse från sina uppdrag som
ledamöter av förbundsstyrelsen samt av samrådsdelegationen, för återstoden av
mandatperioden 2014-2015, med anledning av att de sannolikt väljs in i den
Landskapsregering som tillsätts inom kort.
Enligt kommunförbundets grundavtal 8 § gäller att förbundsstämman har till uppgift ”att utse
ledamöter och personliga ersättare i förbundsstyrelsen”. Enligt 9 § gäller att ”Förbundsstyrelsen
skall bestå av minst sex medlemmar. Förbundsstämman väljer ordförande, viceordförande,
ledamöter och ersättare för två år. Styrelsen skall utses så att landskapets olika delar blir
företrädda”.
Enligt kommunallagens 87 § gäller att ”Valbar till kommunalförbundets organ är den som har
rösträtt i kommunalval i någon kommun i landskapet. Valbar är dock inte 1) den som står under
förmynderskap 2) en ledamot av Ålands förvaltningsdomstol samt 3) den som är fast anställd i
ledande ställning hos kommunalförbundet”.

Kommunförbundets samrådsdelegation tillsätts av förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen har för perioden 2014-2015 följande sammansättning:
Ordinarie ledamot
Tony Asumaa, ordf
Runar Karlsson, viceordf
Camilla Andersson
Viveka Eriksson
Stig A Matsson
Charlotta Solax
Christian Dreyer

Personlig ersättare
Annsofi Joelsson
Dorita Lindholm
Ingvar Björling
Roger Höglund
Susanne Fagerström
Mika Nordberg
Niklas Eriksson
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Region
Södra Åland
Norra Åland
Norra Åland
Norra Åland
Södra Åland
Södra Åland
Skärgården
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Förbundsstämman § 9, 20.11.2015
Beslut
Stämman beslöt enhälligt att uppta ärendet till behandling
Stämman beviljar ledamot Tony Asumaa och ersättare Mika Nordberg befrielse
från förtroendeuppdrag
Gun Holmström från Lemland väljs till ny ledamot från Södra Åland.
Julia Lindfors från Jomala väljs till ny ersättare för Charlotta Solax
Ordinarie ledamot
Runar Karlsson
Camilla Andersson
Viveka Eriksson
Christian Dreyer
Gun Holmström
Stig A Matsson
Charlotta Solax

Personlig ersättare
Dorita Lindholm
Ingvar Björling
Roger Höglund
Niklas Eriksson
Annsofi Joelsson
Susanne Fagerström
Julia Lindfors

Region
Norra Åland
Norra Åland
Norra Åland
Skärgården
Södra Åland
Södra Åland
Södra Åland

---

Bilaga

Styrelseledamot och styrelseordförande Tony Asumaas anhållan om befrielse från
uppdraget. Personlig ersättare Mika Nordbergs anhållan om befrielse från
förtroendeuppdraget
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§ 10 Val av ordförande och viceordförande för förbundsstyrelsen för perioden 20142015
Förbundsstämman § 10, 20.11.2015
Tony Asumaa och Mika Nordberg anhåller om befrielse från sina uppdrag som
ledamöter av förbundsstyrelsen samt av samrådsdelegationen, för återstoden av
mandatperioden 2014-2015, med anledning av att de sannolikt väljs in i den
Landskapsregering som tillsätts inom kort.
Enligt kommunförbundets grundavtal 8 § gäller att förbundsstämman har till uppgift ”att utse
ledamöter och personliga ersättare i förbundsstyrelsen”. Enligt 9 § gäller att ”Förbundsstyrelsen skall
bestå av minst sex medlemmar. Förbundsstämman väljer ordförande, viceordförande, ledamöter och
ersättare för två år. Styrelsen skall utses så att landskapets olika delar blir företrädda”.
Enligt kommunallagens 87 § gäller att ”Valbar till kommunalförbundets organ är den som har rösträtt i
kommunalval i någon kommun i landskapet. Valbar är dock inte 1) den som står under förmynderskap
2) en ledamot av Ålands förvaltningsdomstol samt 3) den som är fast anställd i ledande ställning hos
kommunalförbundet”.

Förbundsstämman bör med anledning av beviljande av befrielse från
förtroendeuppdraget utse ny ordförande och viceordförande bland de ledamöter
som valts till förbundsstyrelsen för återstoden av mandatperioden 2014-2015.

Beslut
Stämman beslöt enhälligt att uppta ärendet till behandling
Förslag av Danne Sundman att Gun Holmström väljs till förbundsstyrelsens
ordförande i stället för Tony Asumaa som beviljats befrielse.
Viveka Eriksson understödde förslaget.
Förbundsstämman valde enhälligt Gun Holmström till ny ordförande för
förbundsstyrelsen för återstoden av mandatperioden 2012 – 2015.
Enligt kommunallagens praxis väljs hela presidiet i ett och samma ärende varför
stämman konstaterar att Runar Karlsson fortfarande är förbundsstyrelsens
viceordförande för återstoden av mandatperioden.
Ordinarie ledamot
Gun Holmström, ordf
Runar Karlsson, viceordf
Camilla Andersson
Viveka Eriksson
Stig A Matsson
Charlotta Solax
Christian Dreyer
---

Personlig ersättare
Annsofi Joelsson
Dorita Lindholm
Ingvar Björling
Roger Höglund
Susanne Fagerström
Julia Lindfors
Niklas Eriksson
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Region
Södra Åland
Norra Åland
Norra Åland
Norra Åland
Södra Åland
Södra Åland
Skärgården

