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§ 10 Sammanträdets beslutförhet och laglighet
Förbundsstämman § 10, 25.11.2016
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
Beslut
Mötet öppnades av stämmoordförande Niklas Eriksson. Vid namnupprop konstaterades att 14
av medlemskommunerna var representerade samt att 21 representanter varav 3 personliga
ersättare var närvarande, samt därutöver även 3 ytterligare styrelseledamöter och
förbundsdirektören. Av totalt 42 röster fanns 41 röster representerade.
Förbundsstämman konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutför.
---
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§ 11 Protokolljustering
Förbundsstämman § 11, 25.11.2016
För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.
Protokolljusteringen äger rum onsdagen den 30 november 2016 kl 10.00 i kommunförbundets
kansli, Ålandsvägen 26.

Beslut
Runar Karlsson och Lars Häggblom valdes till protokolljusterare
---
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§ 12 Budget 2017 samt Ekonomiplan 2018-2019
FÖRBUNDSSTYRELSEN § 42 2.9.2016
I enlighet med Ålands kommunförbunds grundavtal § 26 skall
kommunförbundet senast 15.9 tillställa medlemskommunerna en preliminär
budget för följande kalenderår.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen remitterar till förbundsdirektören att färdigställa
budgetförslaget, som sedan skickas ut per e-post till förbundsstyrelsen.
Förbundsstyrelsen bekräftar sedan att förslaget kan omfattas genom att svara på epost (Per Capsulam-förfarande)
Beslut:
Enligt förslag.

--FÖRBUNDSSTYRELSEN § 62 4.11.2016
Förbundsstyrelsen godkände den preliminära budgeten via ovan nämnda
förfarande, och förslaget tillställdes kommunerna 14.9 med begäran om
yttrande.
Yttrandena föranleder inga förändringar till budgetförslaget, dock har vissa
preciseringar till framställningen gjorts.
Bifogas förslag till Budget 2017 samt Ekonomiplan 2018-2019. Den stora
osäkerhet som råder framförallt för planeåren 2018 och 2019 gör att det är
ytterst svårt att förutsäga alla förändringar. Kostnadsökningen är beräknad
enligt en årlig kostnadsökning om 1 % med beaktande av ändrade
fastighetskostnader.
Ålands kommunförbund behöver under nästa år söka nya
verksamhetslokaler, vilket påverkar kostnadsnivån och, allt annat
oförändrat, bör kommunandelarna minska från och med 2018.
Det finns skäl att understryka att betydande förändringar i
verksamhetsförutsättningarna kan komma att ske senast från och med
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ingången av nästa mandatperiod bl.a. som följd av
kommunstrukturutredning och SOTE-reformens inverkan på de Åländska
kommunerna beskattningsrätt.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsstämman att förslaget till Budget 2017 och
Ekonomiplan 2018-2019 omfattas.
Beslut:
Enligt förslag

Förbundsstämman § 12, 25.11.2016

Beslut
Förbundsstämman fastställde enhälligt förlaget till budget för år 2017 och
ekonomiplan för åren 2018-2019
----
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§ 13 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.
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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.
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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FÖRBUNDSSTYRELSEN § 63 04.11.2016
Projektledare Paulina Eklund presenterar den mellanrapport, omnämnd i anslutning
till bl.a. ansökan om medel för utredning av kommunernas socialtjänst. Avsikten
med mellanrapporten är att belysa läget när det gäller förberedelser i form av
samarbetsinitiativ inför verkställande av kommunernas socialtjänst. Rapporten som
bilaga. Ytterligare är avsikten att konkretisera de utmaningar som finns för att
verkställa lagstiftningen.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen besluter att ge rapporten till förbundsstämman 25.11 och vid
stämman begära fullmakt för att driva processen vidare. Mariehamns stad och
socialminister Wille Valve bjuds in till stämman
Beslut: Enligt förslag.
---

Förbundsstämman § 13, 25.11.2016
Representanter för Ålands Landskapsregering och Mariehamns stad var närvarande
under behandlingen av ärendet.
Beslut:
Förbundsfullmäktige beslöt enligt förslag
----
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§ 14 FRAMTIDA VERKSAMHETS- OCH ORGANISATIONSMODELL FÖR KOMMUNALA
AVTALSDELEGATIONEN

Förbundsstämman § 14, 25.11.2016
Kommunala avtalsdelegationen är ett fristående organ som lyder under Ålands
kommunförbund och vars medlemmar utses av Förbundsstämman för Ålands
kommunförbund. Kommunala avtalsdelegationen verkar självständigt och är inte
underställt något annat organ
Kommunala avtalsdelegationen träffade 8.11.2016 representanter för
kommunerna med anledning av de förestående avtalsförhandingarna.
Vid mötet framkom information som framöver eventuellt föranleder ändringar som
rör sättet på vilket Kommunala avtalsdelegationen verkställer sitt uppdrag.
Ordförande redogör för det förändringsbehov som eventuellt föreligger framöver,
och diskussionen tecknas till kännedom.

Beslut
Förbundsstämman antecknar diskussionen till kännedom och besluter att ge
förbundsstyrelsen i uppdrag att, tillsammans med Mariehamns stad, inleda
diskussioner med Ålands Landskapsregering för att utreda möjligheterna till
gemensamma funktioner till stöd för avtalsförhandlingarna.
---
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