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Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstyrelsen § 65, 2013-09-13
Förvaltningsstadgan 4 kap, 11-12 §§ respektive kommunallag 4 kap, 23 §.
Beslut
Sammanträdet förklaras lagligen sammankallat och beslutfört.

§ 66

Protokolljustering
Förbundsstyrelsen § 66, 2013-09-13
Förvaltningsstadgan 4 kap, 21 § samt kommunallagen 12 kap, 91 §.
Beslut
Protokollet justeras omedelbart.

§ 67

Godkännande av föredragningslistan
Förbundsstyrelsen § 67, 2013-09-13
Förvaltningsstadgan 4 kap, 15 §.
Beslut
Föredragningslistan godkänns utan korrigeringar men med tillägget att i den aktuella paragrafen ges en kort personlig presentation av den nytillträdde förbundsdirektören respektive avtalschefen, som båda välkomnas till förbundet.

Justering: ____________________

Sid nr 3
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Förbundsdirektörens anställningsavtal
Förbundsstyrelsen § 68, 2013-09-13
Enligt förbundsstyrelsen § 63/24.06.2013 beslöts att anställa Erik Brunström till
ny förbundsdirektör för Ålands kommunförbund. Ordförande Tony Asumaa gavs
fullmakt att förhandla fram ett arbetsavtal med Erik Brunström där lönen håller
sig inom den budgeterade ramen.
I enlighet med Ålands kommunförbunds grundavtal 13 § är det förbundsstyrelsen som utser förbundsdirektören, vars uppgifter regleras i grundavtalet 15 §.
Enligt förvaltningsstadgan 9 § har styrelsen beslutanderätt i val av personal samt
i övriga personalfrågor.
Kommunallagens 93 § stadgar att om kommunalförbund gäller i tillämpliga delar
bl a 9 kap om personal i samma lag. Kommunallagens 9 kap 58 § Kommundirektör är därmed tillämplig även på kommunalförbundens direktörer.
Jäv
Förbundsdirektören anmäler jäv och deltar ej i ärendets behandling.
Förslag
Förbundsstyrelsen godkänner det mellan förbundsordförande och förbundsdirektören framförhandlade direktörsavtalet enligt bilaga.
Beslut
Förbundsstyrelsen beslutar godkänna förbundsdirektörens direktörsavtal med
följande ändring: Anställningsvillkor för förbundsdirektörens punkt 6 får följande
lydelse "Tjänsten är på heltid men ger utrymme för visst arbete på distans samt
delvis flexibel arbetstid i samråd med förbundsstyrelsens ordförande. Förbundsdirektörens arbetstid rapporteras löpande". Korrigeringen införs i bilagan.
Paragrafen justeras omedelbart.

Bilaga
1. Direktörsavtal
Distribueras
Förbundsdirektören
Delges löneförvaltningen

Justering: ____________________
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Förbundets dispositionsrätt
Förbundsstyrelsen § 69, 2013-09-13
Enligt förvaltningsstadgan 25 § framgår att avtal och förbindelser som ingås för
förbundets räkning undertecknas av ordföranden och förbundsdirektören såvida
inte förbundsstyrelsen befullmäktigat andra personer att göra det. Förbundsstyrelsens expeditioner och skrivelser undertecknas av förbundsdirektören.
Avtal och förbindelser som ingås för KAD:s räkning undertecknas av ordföranden
och avtalschefen såvida inte avtalsdelegationen befullmäktigat andra att göra
det. Delegationens expeditioner och skrivelser undertecknas av avtalschefen.
En behörig tjänsteman på kansliet kan ensam bestyrka utdrag ur kopior av dokument. Handlingar rörande beredning signeras av den som bereder ärendet.
Ur granskade styrdokument framgår dock inte klart i vilken utsträckning förbundsdirektören har teckningsrätt avseende förbundets tillgodohavanden och
bankförbindelser – vilket upplevs som en förutsättning för att i enlighet med
grundavtalet 15 § kunna leda förbundets förvaltning och ekonomi.
Förslag
Förbundsstyrelsen beviljar Erik Brunström i sin egenskap av förbundsdirektör
teckningsrätt avseende förbundets tillgodohavanden och bankförbindelser.
Beslut
Enligt förslag, med tillägget att dispositionsrätten gäller samtliga konton samt att
tidigare tf förbundsdirektör Runa Tufvesson fråntas motsvarande rättigheter.

Bilaga
Distribueras
Förbundsdirektören
Delges berörda banker och institut

Justering: ____________________
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Entledigande jämte val av ersättare till förbundsstyrelsen
Förbundsstyrelsen § 70, 2013-09-13
Den nytillträdde förbundsdirektören Erik Brunström anhåller enligt bilaga per 26
juni 2013 om entledigande från sitt uppdrag som personlig ersättare för ledamoten Camilla Andersson i styrelsen för Ålands Kommunförbund.
Enligt kommunallagen 87 § Valbarhet gäller att ”Valbar till kommunalförbundets
organ är […] dock inte […] 3) den som är fast anställd i ledande ställning hos
kommunalförbundet”.
Vidare gäller enligt kommunallagen 16 § Förlust av valbarhet att ”Om en ledamot i ett kommunalt organ förlorar sin valbarhet förfaller förtroendeuppdraget
genast och fullmäktige skall konstatera att ledamoten har avgått från sitt uppdrag”.
Förslag
Förbundsstyrelsen konstaterar att förbundsdirektör Erik Brunström genom sin
anställning inom förbundet förlorat sin valbarhet till förbundsstyrelsen och på
egen begäran avgått från sitt förtroendeuppdrag, och att ny personlig ersättare
för ledamot Camilla Andersson från Norra Åland utses av stämman.
Beslut

Enligt förslag.

Bilaga
2. Begäran om entledigande
Distribueras
Förs till förbundsstämman för avgörande

Justering: ____________________
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Diskussion om prioriterade uppgifter
Förbundsstyrelsen § 71, 2013-09-13
Ålands kommunförbunds uppgifter regleras i kommunallagen för landskapet
Åland 97 § samt med förtydliganden enligt Förbundets gällande grundavtal 3 §
enligt följande:
[…] att utgående från kommunernas behov
1) bevaka kommunernas intressen gentemot landskapet,
2) fungera som remissinstans,
3) fungera som samarbetsorgan för kommunerna,
4) utse kommunala avtalsdelegationen samt sköta dess ekonomi och förvaltning,
5) fungera som rådgivande organ inom juridik, ekonomi och arbetsmarknadsfrågor,
6) fungera som samarbetsorgan vid kommunalt samarbete utanför Åland,
7) utveckla den kommunala självstyrelsen inom ramen för Ålands självstyrelse och
svenska språk samt
8) ha hand om andra gemensamma ärenden om förbundsstämman så beslutar.
Kommunförbundet kan även handha uppgifter som berör endast vissa kommuner.

Förbundsstämman godkände enligt § 6/14.5.2013 Kommunförbundets framtida
roll styrdokumentet Framtiden i fokus, enligt vilket bl a gäller att:
Ålands kommunförbund har som målsättning att vara
• en stark intresseorganisation och förhandlingspart
• en aktiv samordnare
• en aktiv initiativtagare för att utveckla det åländska samhället
• ett service- och kompetenscentrum som förankrar sin verksamhet hos och ger riktlinjer
till sina medlemmar

I styrdokumentet Fokus på framtiden nämns också bl a samrådsdelegationen,
samhällsservicestrukturreformen med digitala agendan, dialog med kommunerna (främst via kommundirektörerna) samt önskemålet att medlemskommunerna överlåter remissutlåtanden åt förbundet samt delger detsamma information
från olika mellankommunala möten etc.
Utöver ovanstående upplever förbundsdirektören behov av att sätta särskilt fokus på frågan om förbundets kontorslokaler, samt översyn av befintliga och saknade styrdokument. I förslaget till budget och ekonomiplan för de kommande
åren bör närmare tydliggöras målsättningar för förbundets framtida utveckling.
Direktören tar gärna på sig att sätta ihop ett mer konkret förslag till målsättningar och visioner för förbundet, men önskar inför en sådan uppgift göra en avstämning med förbundsstyrelsen kring vilka uppgifter man önskar prioritera.
Fortsättning 

Justering: ____________________
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Fortsättning, Förbundsstyrelsen § 71, 2013-09-13
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen för en diskussion om prioriterade uppgifter och ger förbundsdirektören direktiv utgående från densamma.
Beslut

Förbundsstyrelsen beslutar att prioriterade uppgifter preciseras i budgetens verksamhetsplan, och att den övergripande målsättningen ska bestå
i att höja förbundets profil samt att ha en aktiv roll i förverkligandet av
den digitala agendan.

Bilaga
Distribueras

Justering: ____________________
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Kommunförbundets kommunrunda
Förbundsstyrelsen § 72, 2013-09-13
På förbundsdirektörens initiativ föreslås att densamme tillsammans med förbundsstyrelsens ordförande under hösten 2013 inleder en kommunrunda. Detta
med hänvisning till ambitionerna om dialog med kommunerna enligt styrdokumentet Framtiden i fokus samt utgående från de prioriterade uppgifter som behandlats i förbundsstyrelsen § 71.
Vid kommunrundan föreslås att förbundsdirektören och förbundsordförande
deltar tillsammans eller var för sig, samt att även övriga styrelseledamöter ges
möjlighet att komma med. Träffarna kan i mån av intresse och möjlighet försöka
hållas på de respektive kommunkanslierna under ordinarie byråtid, och vända
sig till kommunledningen i form av direktör och eventuellt andra ledande tjänstemän samt kommunstyrelsernas och -fullmäktiges politiska presidier. Intresseförfrågan och bokning av tidpunkt sker från förbundskansliet.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen omfattar initiativet till förbundets kommunrunda och diskuterar närmare upplägget och frågeställningarna i samband med densamma.
Beslut

Enligt förslag.

Bilaga
Distribueras
Medlemskommunerna.

Justering: ____________________
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FÖRBUNDSSTYRELSEN

§ 73

PROTOKOLL
§§ 65–75

2013-09-13
Kl 13.00−14:35

Förbundskansliet

9/2013

Budgeten för år 2014 jämte planåren 2015-2016
Förbundsstyrelsen § 73, 2013-09-13
Enligt kommunförbundets grundavtal 26 § gäller att medlemskommunerna vid
beredningen av ekonomiplanen ska ges tillfälle att framlägga förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet, samt att den preliminära budgeten
och ekonomiplanen skall tillställas desamma före 15.9 och den godkända budgeten och ekonomiplanen före 30.11.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen diskuterar förutsättningarna inför budget för år 2014 jämte
ekonomiplan för åren 2015-2016, utgående från målsättningen att totalbudgeten för år 2014 bör hålla sig inom nettoramen för innevarande år och att förbundet ges utrymme att utvecklas med hänvisning till det av förbundsstämman i
maj 2013 omfattade dokumentet Framtiden i fokus.
Diskussionen delges medlemskommunerna, som ges möjlighet att senast 14 oktober inkomma med förslag till utvecklande av kommunförbundets verksamhet.
Beslut
Enligt förslag.

Bilaga
Distribueras
Medlemskommunerna

Justering: ____________________
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Utlåtande prehospital akutsjukvård
Förbundsstyrelsen § 74, 2013-09-13
Landskapsregeringens social- och miljöavdelning anhåller om yttrande över förslag till förordning om prehospital akutsjukvård, enligt Dnr ÅLR 2013/4561.
Den ordinarie remisstiden gick ut 14 juni, men har på Sottunga kommuns begäran förlängts till 15 september.
Förbundsdirektörens förslag
Förbundsstyrelsen välkomnar det liggande förslaget till förordning om prehospital akutsjukvård då det upplevs innebära en klar förbättring av densamma, och
ger utrymme för bredare utalarmering med möjlighet till tidigare åtgärder i
landskapets mer perifera delar.
Ålands kommunförbund välkomnar dylik kvalitetsutveckling, men önskar en
formulering om att de åländska kommunerna framöver ska höras inför beslut
om servicenivån för den prehospitala akutsjukvården på Åland.
Kommunförbundet konstaterar också att förslaget förutsätter tilläggstjänster,
samtidigt som ÅHS står inför krav på inbesparingar. De ekonomiska och personella effekterna bör klargöras och eventuella extra medel tilldelas förrän förordningen kan träda i kraft.
Beslut
Enligt förslag, med tillägget att förbundsstyrelsen anser det viktigt att förordningen tar i beaktande de möjligheter som finns att använda avtalsbrandkårer,
sjöräddningen och den frivilliga räddningstjänsten som komplement till den övriga prehospitala akutsjukvården.
Definitioner av och bestämmelser om detta bör enligt förbundsstyrelsens mening intas i förordningen för att möjliggöra en optimal användning av fordon, utrustning och personal.

Bilaga
3. Anhållan om yttrande rörande prehospital vård inklusive förslag till förordning
Distribueras
Ålands landskapsregering, registrator

Justering: ____________________
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Mötets avslutande, nästa styrelsemöte
Förbundsstyrelsen § 75, 2013-09-13
Förslag
Förbundsstyrelsemötet förklaras avslutat. Besvärsanvisning bifogas protokollet.
Nästa styrelsemöte hålls enligt ordinarie mötesplan tis 24 sep kl 13 på kansliet.

Justering: ____________________

Sid nr 12

