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§ 6 Sammanträdets beslutförhet och laglighet
Förbundsstämman § 6, 19.11.2021
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
Kallelse till förbundsstämma skickades, jämte föredragningslista och bilagor, den 11 november
stämmorepresentanter och förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare, samt till
medlemskommunerna, och kungjordes på förbundskansliets anslagstavla.
Mötet öppnas förbundsstämmans ordförande Niklas Eriksson.
Vid namnupprop konstateras att 11 av medlemskommunerna är representerade samt att 16
representanter varav 2 personliga ersättare är närvarande. Av totalt 45 röster fanns 39
representerade vid stämman.
Beslut
Stämman konstaterades vara lagenligt sammankallad och beslutförd.
---
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§7

Protokolljustering

Förbundsstämman § 7, 19.11.2021
För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.
Protokolljusteringen äger rum onsdagen den 24 november i kommunförbundets kansli i
anslutning till Jomala kommunkansli, Godbyvägen 448 i Jomala.

Beslut
Brage Wilhelms och Anne-Maj Mattsson valdes till protokolljusterare och Pia Eriksson till
ersättare.
Protokolljusteringen äger rum onsdagen den 24 november kl 10.15 i kommunförbundets kansli i
anslutning till Jomala kommunkansli, Godbyvägen 448 i Jomala.
---
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§8

Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024

Förbundsstyrelsen § 33/14.09.2021
Enligt Ålands kommunförbunds grundavtal skall medlemskommunerna senast 15.9 året före
budgetåret delges en preliminär budget.
Förbundsstämman skall inom november månad fastställa den ordinarie budgeten.
Bifogas förslag till preliminär budget för 2022. På grund av tidpunkten som regleras i
grundavtalet är många av omständigheterna inför 2022 ännu oklara.

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till preliminär budget och delger detta
medlemskommunerna som i enlighet med 26 § Grundavtalet uppmanas att framlägga förslag till
utvecklande av kommunförbundets verksamhet senast inom oktober
Beslut:
Enligt förslag
-------------

Förbundsstyrelsen § 52/04.11.2021
Medlemskommunerna har ombetts inkomma med synpunkter på Ålands kommunförbunds
budget inom oktober månad.
Länkar till kommunernas beslut om utlåtanden som bilaga. Som huvudregel är
medlemskommunerna nöjda med det preliminära budgetförslaget. En del kommuner påtalar
behovet av utvärderingsbara målsättningar, några kommuner lyfter behovet av mera resurser
för kommunförbundet och vissa kommuner påtalar kommunförbundets roll i att driva utveckling
och utveckla kommunala samarbeten.
Bifogas förbundsdirektörens förslag till budget och förbundsstyrelsen ombes speciellt ta
ställning till föreslagna tyngdpunktsområden under 2022, där vissa delar möjligen kan uppfattas
som kontroversiella.
Förbundsdirektör har även bjudit in Jomalas kommunstyrelseordförande Jörgen Strand och
kommundirektör Christian Dreyer till mötet för att Jomala kommun skall ges möjlighet att
redogöra för kommunens inställning till den bolagiseringsutredning som förbundet initierades
under fjolåret och för vilken särskild fullmakt begärdes och gavs av höststämman 2021.
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Jomala kommunstyrelses beslut § 179/4.10.2021 som bilaga.
Målsättningen med bolagiseringsutredning är att undersöka bolag som en metod för att
effektivera samarbete mellan förvaltningarna med syfte att råda bot på
allokeringsproblematiken som finns speciellt i mindre kommuner, men även för att på sikt kunna
garantera tillgången på kompetens inom nyckelområden.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till budget och tillställer detta höststämman för
behandling.

Beslut:
Enligt förslag
-------------

Förbundsstämman § 8, 19.11.2021
Förslag av Peggy Eriksson att Jomala kommun konstaterar att den föreslagna budgeten inte
uppfyller Jomala kommuns önskemål. Jomala kommun anser gällande kommunala samarbeten
att allt samarbete skall ske på frivillig väg och inte genom lagstiftning.
Förslaget erhöll inte understöd, varför det förföll

Beslut:
Förbundsstämman fastställde förslaget till budget för 2022 och ekonomiplan för 2023 och
2024 utan ändringar.
-------------
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§9

Uppföljning av seminarium om kommunalt samarbete

Förbundsstyrelsen § 54/14.09.2021
Ålands kommunförbund anordnade 30.9.2021 ett seminarium om kommunalt samarbete med
tema äldreomsorg.
Länk till presentationer och inspelning av seminariet

https://www.kommunforbundet.ax/alands-kommunforbund/3092021kl-12-16-seminarium-kommunalt-samarbete-kring-aldreomsorg
Till Ålands kommunförbunds centrala uppgifter hör att fungera som samarbetsorgan för
kommunerna, och Ålands kommunförbund bör ha beredskap att bistå i förändringsprocesser
och initiera diskussion kring de förändringsbehov som finns.
På grund av den nya lagstiftning som gäller för hela socialsektorn inklusive åldringsvården finns
det fortsatt behöv av att inom kommunerna diskutera hur man kan uppnå målsättningarna med
lagstiftningen och förändra servicestrukturen i riktning mot mer individualiserade
servicelösningar som svarar mot den efterfrågan som finns.
Utöver den nya lagstiftningen så kan man även förvänta sig att samverkansavtalen och den nya
för ÅHS och kommunerna gemensamma vårdformen hemvård kommer att påverka behovet av
att utveckla serviceformerna.
Åländska kommuner bygger i stor utsträckning den åldringsvård som erbjuds kring
serviceboenden och effektiviserade serviceboenden, samtidigt som övergripande målsättningar
tar sikte på att allt flera äldre skall kunna bo hemma.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen besluter att informera höststämman i Lumparland om behov av utökat
kommunalt samarbete inom äldreomsorgen på grund av målsättningarna i nya socialvårdslagen
och på grund av det övergripande behovet av att hitta ekonomiska lösningar på den förväntade
ökade efterfrågan på äldreomsorg i kommunerna.
Beslut:
Enligt förslag
-------------
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Förbundsstämman § 9, 19.11.2021

Beslut:
Förbundsstämman tecknade presentationen och diskussionen till kännedom
Mötet avslutades kl 14.45
-------------
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