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Mariehamn 2015.04.02
Förbundsstyrelsens ordförande Tony Asumaa, genom:

____________________________________________
Erik Brunström, förbundsdirektör
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Beslutande

X Tony Asumaa
X Runar Karlsson
- Camilla Andersson
- Viveka Eriksson
X Stig A. Mattsson
X Magnus Sandberg
X Charlotta Solax
- Ingvar Björling, ers CA
X Roger Höglund, ers VE
(§§ 27-29)

Styrelsens ordförande
Styrelsens viceordf

Föredragande

X Erik Brunström

Förbundsdirektör

Övriga

- Niklas Eriksson
- Danne Sundman
- Dorita Lindholm

Stämmans ordförande
Stämmans 1 viceordf
Stämmans 2 viceordf

Protokolljustering

___________________________
Tony Asumaa, mötesordförande

____________________________
Erik Brunström, mötessekreterare

___________________________
Runar Karlsson, justerare

____________________________
Magnus Sandberg, justerare

Protokollet är framlagt för påseende (sign)
2015.04.13

Utdragets riktighet intygas: ____________________
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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 22, 2015-04-10
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Förslag
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.
Beslut
Enligt förslag.

§ 23

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 23, 2015-04-10
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 Runar Karlsson och Magnus Sandberg.

§ 24

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 24, 2015-04-10
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Förslag
Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar eller tillägg.
Beslut
Enligt förslag.

Sign: ____________________
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Årsberättelse och bokslut för år 2014
Förbundsstyrelsen § 14, 2015-03-17
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.

Förbundsstyrelsen § 25, 2015-04-10
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
Enligt förslag.
Bilagor:

Årsberättelse och bokslutshandlingar

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 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.
Bilagor:

Kommunförbundets utlåtande samt kommunernas yttranden

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.

Förbundsstyrelsen § 27, 2015-04-10
Förbundsdirektören har på egen begäran per 13.3.2015 beviljats avsked (§
20/17.3.2015). Enligt anställningsavtal gäller två månader uppsägningstid.
Tjänsten har lediganslagits hos AMS fredag 20.3. Annons har publicerats i Nya
Åland 20.3 och i Ålandstidningen 21.3, samt på förbundets hemsida 20.3 och
med länkar i olika sociala medier.
Behörighetskrav och meriter har angivits utgående från grundavtal och förvaltningsstadga. Som sista ansökningsdag har angivits måndag 20.4 kl 16:00.
Förbundsdirektören förhandlar med styrelseordförande om semesteruttag samt
övriga praktiska arrangemang i anslutning till avslutandet av tjänsten.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen utser en rekryteringskommitté med uppdrag att granska inkomna ansökningar och genomföra intervjuer med sökande, samt att avge ett
beslutsförslag gentemot förbundsstyrelsen till det möte som hålls 8 maj 2015.
Beslut
Enligt förslag. Till rekryteringsgruppen utses styrelsepresidiet och förbundsdirektören.
Bilagor:

Annons ”Ny förbundsdirekltör”

Sign: ____________________
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Tillkännagivanden
Förbundsstyrelsen § 28, 2015-04-10
Till förbundsstyrelsens kännedom meddelas:
-

Utdrag ur diarieföringen över inkommande och utgående handlingar

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

§ 29

Utdrag ur diarieföringen

Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 29, 2015-04-10
Beslut
Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat kl 14:25. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte hålls enligt fastställd mötesplan fredag 8 maj kl 13:00.

Sign: ____________________
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