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Mariehamn 2015.03.10
Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa, genom:

____________________________________________
Erik Brunström, förbundsdirektör
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- Tony Asumaa
- Runar Karlsson
- Camilla Andersson
X Viveka Eriksson
X Stig A. Mattsson
X Magnus Sandberg
X Charlotta Solax
X Ingvar Björling
X Dorita Lindholm

Styrelsens ordförande
Styrelsens viceordf

Föredragande

X Erik Brunström

Förbundsdirektör
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Ers RK
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___________________________
Viveka Eriksson, mötesordförande
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Erik Brunström, mötessekreterare
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Dorita Lindholm, justerare
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Charlotta Solax, justerare

Protokollet är framlagt för påseende (sign)
2015.03.18
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 11, 2015-03-17
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Förslag
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Viveka Eriksson utses till mötesordförande, och förklarar mötet lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 12

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 12, 2015-03-17
Förvaltningsstadgan 4 kap, 21 § samt kommunallagen 12 kap, 91 §.
Förslag
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses NN och
NN.
Beslut
Enligt förslag. Till protokolljusterare utses Dorita Lindholm och Charlotta Solax.

§ 13

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 13, 2015-03-17
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Förslag
Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg.
Beslut
Enligt förslag.

Sign: ____________________

Sid nr 3

FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 14

PROTOKOLL
§§ 11–21

2015-03-17
Kl 14:00−15:05

Protokoll nr:

2/2015

Årsberättelse och bokslut för år 2014
Förbundsstyrelsen § 14, 2013-03-17
Kommunförbundets årsberättelse: se bilaga.
Enligt 68 § kommunallagen ska bokslut inklusive verksamhetsberättelse överlämnas till förbundsstämman före utgången av juni månad.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen godkänner bokslut och årsberättelse enligt bilaga och överlämnar handlingarna till revisorerna för granskning.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att återremittera ärendet.
Bilagor:

Årsberättelse och bokslutshandlingar

Sign: ____________________
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Utlåtande: Lag om hemvårdsstöd
Förbundsstyrelsen § 15, 2015-03-17
Landskapsregeringen föreslår att lagtinget antar en ny lag om hemvårdsstöd
som ersätter landskapslagen (1985:50) om stöd för vård av barn i hemmet. Förslaget innebär att hemvårdsstödets grund- och tilläggsbelopp höjs, att ett nytt
utökat hemvårdsstöd införs, att inkomstgränsen för rätt till den inkomstbaserade tilläggsdelen höjs, att ett hemvårdsstöd för syskon införs samt att flerbarnstillägget omvandlas till ett hemvårdsstöd för flerlingsfamiljer.
Som syfte med lagförslaget anges att öka vårdnadshavarnas valfrihet i fråga om
vården av barnet, att ge vårdnadshavarna goda förutsättningar att förena föräldraskap och yrkesarbete samt att främja jämställdheten i samhället.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen välkomnar i princip en omfattande revidering av lag om hemvårdsstöd, då den befintliga lagstiftningen upplevs som föråldrad och omodern.
Förbundsstyrelsen meddelar dock landskapsregeringen att det föreliggande förslaget är så bristfälligt utformat att det inte kan omfattas. Bedömningen av de
ekonomiska effekterna är bristfällig i sin omfattning och baserad på ogrundade
antaganden jämte direkt felaktiga uppgifter, vilket leder till radikalt missvisande
slutsatser redan i fråga om utgångsläget. Från befintlig statistik konstateras att
nuvarande kostnader för hemvårdsstöd uppgår till nära dubbelt mer än vad som
anges i framställningen, och att förslaget skulle få genomgående omfattande,
men för enskilda kommuner också mycket varierande, ekonomiska effekter.
Vid beredning av lagförslag med ekonomiska konsekvenser för kommunerna ska
en bedömning göras av effekterna per kommun och huruvida den kommunala
finansieringsprincipen ska tillämpas. Principens innebörd är att kommuner inte
ska behöva höja skatten eller prioritera om annan verksamhet för att finansiera
nya eller utökade uppgifter. Finansieringsprincipen är grundläggande för de
ekonomiska relationerna mellan landskapet och kommunsektorn. Den finns reglerad både i internationella fördrag och i samrådsavtal mellan landskapsregeringen och de kommunala parterna.
Vidare görs i lagförslaget antaganden utan utredning eller källhänvisning i fråga
om effekter för hushållens ekonomi och främjandet av jämställdhet, samt kring
vad som kan betraktas som det bästa för barnen.
I många fall är dessutom formuleringarna i förarbetenas motiveringar motstridiga med texten i lagparagraferna, och i andra fall lämnar formuleringarna utrymme för tolkningar med risk för missförstånd och godtycklig tillämpning.
Mycket behöver förtydligas, och effekterna utredas ytterligare.
I övrigt anser kommunförbundet att det i lag om hemvårdsstöd bör ingå återkommande indexjusteringar, men att de lagstadgade miniminivåerna bör hållas
på moderata nivåer med fortsatt utrymme för frivilliga kommuntillägg.
Ifall lagstiftaren därutöver önskar genomföra markant höjda lagstadgade grundnivåer och nya och utökade tilläggsstöd skall kostnaderna för dessa kompenseras kommunerna i enlighet med kommunala finansieringsprincipen.
Fortsättning 

Sign: ____________________
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Förbundsstyrelsen § 15/2015, fortsättning
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga

Remissförfrågan

Sign: ____________________
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Utlåtande: Förslag till vattenåtgärdsprogram
Förbundsstyrelsen § 16, 2015-03-17
Landskapsregeringens miljöbyrå har upprättat ett förslag till förvaltningsplan
och ett förslag till vattenåtgärdsprogram för perioden 2016-2021 för avrinningsdistriktet Åland.
Förslaget innebär många åtgärder i vilka kommunerna med flera väntas ha en
mer eller mindre aktiv roll och funktion. Begäran om utlåtande enligt bilaga har
riktats till såväl kommunförbundet som till samtliga kommuner och många andra
instanser. Remisstiden har förlängts till 31 mars.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen konstaterar att förslag till förvaltningsplan och vattenåtgärdsprogram har en högt ställd ambitionsnivå, som dock inte backas upp av
tilldelning av ekonomiska resurser för de aktörer som ska verkställa åtgärderna.
Ålands i dag gällande lagstiftning på området upplevs som föråldrad, och borde
uppdateras i sin helhet före framtagande av nya omfattande långsiktiga planer
och program.
Landskapsregeringen borde istället omedelbart sätta igång en total översyn av
lagstiftningen på området, gärna enligt modell från rikslagstiftningen, och i samband med förestående revidering av landskapsandelssystemet även överväga
återinförande av investeringsstöd för nyanläggning och grundförbättring av
bland annat avloppssystem i kommunerna.
Kommunerna har vidare de senaste åren redan påförts omfattande tillsyningsuppgifter på det aktuella området, bland annat för enskilda avloppsanläggningar, men saknar med nu gällande regelverk verktyg för att utöva tillsynen. Efter
att dessutom investeringsstöden avskaffats i landskapsandelssystemet saknas nu
även förutsättningar att utveckla de kommunala vatten- och avloppssystemen,
då man inte längre med rimliga avgiftsnivåer kan uppfylla lagkraven på självbärande projekt.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga:

Begäran om utlåtande

Sign: ____________________
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Utlåtande: Kommunernas socialtjänst (KST-reformen)
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 antecknar sig informationen till kännedom, och behandlar
frågan på nästkommande styrelsemöte, onsdag 8 april.
Beslut
Enligt förslag.

Bilagor:

Remissförfrågan (följebrevet) jämte kommunenkäten.

Sign: ____________________
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Fördelning av samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt
Förbundsstyrelsen § 18, 2015-03-17
Ålands landskapsregering fastställer med stöd av 32 § kommunalskattelagen
(2011:119) för landskapet Åland fördelningen av samfunds och samfällda förmåners kommunalskatt mellan de enskilda kommunerna.
Fördelningen görs enligt 31 § kommunalskattelagen. Som grund för beräkning av
andelarna används uppgifterna i de tre senast slutförda beskattningarna samt
uppgifterna i den officiella företags- och arbetsställestatistiken för dessa år.
Kommunernas andelar enligt arbetsplatser per kommun för år 2015 föreslås
som följer:
Brändö
Eckerö
Finström
Föglö
Geta
Hammarland
Jomala
Kumlinge

0,00986195
0,00700430
0,07340825
0,02865726
0,00127291
0,01012191
0,14691318
0,00190380

Kökar
Lemland
Lumparland
Mariehamn
Saltvik
Sottunga
Sund
Vårdö

0,00153057
0,01141770
0,00790287
0,61536753
0,07806431
0,00124581
0,00377574
0,00155191

Finansavdelningen önskar kommunförbundets besked senast den 25 mars.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen antecknar sig den föreslagna fördelningen till kännedom.
Beslut
Enligt förslag.
Bilaga:

Förfrågan om utlåtande jämte förslag till fördelning för år 2015

Sign: ____________________
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Tillkännagivanden
Förbundsstyrelsen § 19, 2015-03-17
Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas:
-

Utdrag ur diarieföringen över inkommande och utgående handlingar
Modell för kommunalt program för främjande av integration
Landskapsandelsutvärderingen 2008-2013, slutrapport
Kollektivtrafikutredningen, styrgruppens slutrapport
Arbetsgruppen för gemensam räddningsmyndighet, slutrapport
Planeringsmöte om Aslak rehabkurs, Härmä, protokoll

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

Utdrag ur diarieföringen

Sign: ____________________
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Förbundsdirektörens uppsägning
Förbundsstyrelsen § 20, 2015-03-17
Förbundsdirektör Erik Brunström anhåller om omedelbar uppsägning från sin
tjänst hos Ålands kommunförbund, med anledning av ny tjänst på annat håll.
Uppsägningen och däri framförda önskemål och förslag presenteras enligt bilaga
Förbundsdirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar att förbundsdirektörens anhållan om uppsägning
den 13.3 bifalles och anställningen upphör.
Beslutet justeras omedelbart.
Bilaga:

§ 21

Förbundsdirektörens anhållan om uppsägning

Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 21, 2015-03-17
Beslut
Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat kl 15:05. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte hålls onsdag 8 april kl 15:00, och ersätter tidigare fastställt
mötesdatum 27 mars.

Sign: ____________________

Sid nr 11

