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Håkan Lundberg, förbundsstyrelsens ordförande
Denna möteskallelse har utfärdats samt anslagits på förbundets elektroniska anslagstavla under
www.kommunforbundet.ax 06.03.2020
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§ 7 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Förbundsstyrelsen § 7/13.03.2020
Förvaltningsstadgan 4.kap 11 – 12 §§ samt kommunallag 4.kap 23 §
Förslag:
Sammanträdet förklaras lagenligt sammankallat och med hänsyn till antalet närvarande
ledamöter beslutfört
Beslut:
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter
beslutfört.
------------§ 8 PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsstyrelsen § 8/13.03.2020

Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Dorita Lindholm
och Roger Slotte
Beslut:
Dorita Lindholm och Runar Karlsson valdes till protokolljusterare. Protokollet justeras
elektroniskt.
------------§ 9 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Förbundsstyrelsen § 9/13.03.2020
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §
Beslut:
Föredragningslistan kompletterades med § 15 Yttrande med anledning av förslag till
läroplan
------------Signaturer
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§ 10 BOKSLUT OCH VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2019
Förbundsstyrelsen § 10/13.03.2020
Balansbok 2019 inklusive bokslut och verksamhetsberättelse som bilaga.
KAD torde sammankomma 16.3 och godkänner då sin verksamhetsberättelse som sedan fogas till
balansboken
Enligt grundavtalet för Ålands kommunförbund 32 § ska förbundsstyrelsen före utgången av mars
överlämna bokslutet till förbundsstämman.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar det bifogade förslaget till Balansbok inklusive bokslut och
verksamhetsberättelse för 2019 och undertecknar bokslutet och tillställer det revisorerna för
granskning.

Beslut:
Förbundsstyrelsen omfattade förslaget till bokslut och verksamhetsberättelse för 2019 med
de ändringar som framkommit under behandlingen.

Förbundsstyrelsens närvarande ledamöter samt förbundsdirektören undertecknade
bokslutet, som kompletteras med KAD:s verksamhetsberättelse när denna
behandlats.
-------------
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§ 11 SAMARBETSAVTAL MED FINLANDS KOMMUNFÖRBUND
Förbundsstyrelsen § 11/13.03.2020
I Ålands kommunförbunds budget för 2020 ingår målsättningen att fortsätta utreda ett
formaliserat samarbete med Finlands kommunförbund.
Sonderingar har skett och signalerna från Finlands kommunförbunds ledningsgrupp är att det är
möjligt att teckna ett så kallat serviceavtal med Finlands kommunförbund, och avtalsutkast är
under beredning.

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att förhandla ett samarbetsavtal
med Finlands kommunförbund så att avtalet kan föreläggas höststämman för
godkännande och träda i kraft från och med 1.1.2021
Beslut:
Enligt förslag.

-------------
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§ 12 AVSIKTFÖRKLARING SAMVERKSANSAVTAL
Förbundsstyrelsen § 12/13.03.2020
Bifogas avsiktsförklaring för att nå ett samverkansavtal mellan ÅHS, kommunerna och kst.
Undertecknat 28.2.2020 med målsättning att få Lr att beakta behovet av finansiering av en
projektledarfunktion i den omställningsbudget som är under beredning.
Huvudmannaskapet för en projektledare har diskuterats, men utgående ifrån den relativt snäva
tidtabellen så torde ÅHS ha de kortaste beslutsvägarna och snabbast kunna anställa en
projektledare.
Initialt kommer det att behöva jobbas på en grundöverenskommelse som främst koncentreras
kring gränsen mellan vad som är sjukvård och vad som är hälsovård, och en bilaga där den
övergripande ansvarsfördelningen mellan Kst och kommunerna ringas in. Avsikten är att arbetet
med ett samverkansavtal till denna del skall kunna fungera som hjälp för den process som kst
befinner sig i och klarlägga förhållandena mellan kst och primärkommunerna utöver vad som
framkommer av kst-lagen och förbundet grundavtal.
Avtalet kommer att behöva uppdateras och kompletteras fortlöpande
I arbetet med sikte på att nå ett samverksansavtal har modell tagit från Västra Götalandsregionen,
som också har fungerat som inspirationskälla vid beredningen av lagstiftningsarbetet
https://www.vardsamverkan.se/

Förbundsdirektörens förslag:

Förbundsstyrelsen tecknar informationen och avsiktsförklaringen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.

-------------
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§ 13 BEGÄRAN OM SAMRÅD MED ÅLANDS LANDSKAPSREGERING
Förbundsstyrelsen § 13/13.03.2020
Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund träffade 29.1.2020 representanter för Ålands
Landskapsregering. En stor del av diskussionerna kretsade kring behovet av att förbättra det
fortlöpande samarbetet.
Eftersom ingen återkoppling ännu skett bör förbundsstyrelsen med stöd av gällande avtal om
samrådsförfarande snarast begära samråd med Ålands Landskapsregering med följande
huvudpunkter;
-

Hanteringen av kommunstrukturreformen i kommunerna och begäran om formellt besked
kring den framtida inriktningen av reformen.

-

Kommunernas finansiella situation mot bakgrund av preliminära bokslutsuppgifter för 2019

-

Justeringar till landskapsandelssystemet med anledning av socialvårdslagspaketet och
barnomsorgs- och grundskolelagen från och med 1.1.2021

-

Brådskande behov av tydliggörande (förordning)av hur barnomsorgs- och grundskolelagen skall
tillämpas från och med 1.1.2021

-

Servicekedjorna inom sjuk- och hälsovården samt socialvården i förhållande till den äldre
befolkningen och i relation till de samverkansavtal som kommunerna förväntas ingå med ÅHS

-

Kommunernas IT-utveckling och behovet av inriktningsbeslut i frågor som lyder under
Landskapets lagstiftningsbehörighet

-

Tillämpningen av rehållningslagen- och förordningen

Som bilaga till de punkter som rör kommunalekonomin levereras sammanställning över utfallet av
2018 års beskattning inklusive översikter
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen begär med stöd av avtal 11.4.2013 att samrådsdelegation för kommunala
frågor snarast skall sammankommer.
Beslut:
Enligt förslag.

-------------
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§ 14 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Förbundsstyrelsen § 14/13.03.2020

Vårstämma torsdag 7.5.2020 kl 13 i Finström, lokal meddelas senare
Ekonomisystemsupphandlingen
KST-processen
2019 års skatteintäkter
Nomineringar till sådana gemensamma funktioner som Åkf tillsätter representanter för.
Uppföljning till framtidsseminarium planeras till 10.6 i samarbete med Mariehamns stad
och bärkraft.ax. En del av seminariet sätt av för hållbarhetsfrågor, i övrigt bör
kommunernas ekonomiska läge igen lyfta, eventuellt i kombination med ett block som
fokuserar på äldreomsorgen

Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom
Beslut:
Enligt förslag.
---
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Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 15 YTTRANDE MED ANLEDNING AV FÖRSLAG TILL LÄROPLAN
Förbundsstyrelsen § 15/13.03.2020
Förslag till en ny läroplan som uppgjorts i enlighet med förslaget till ny barnomsorgs- och
grundskolelag är för närvarande ute på remiss.
https://www.utbildning.ax/utkast

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tar genom elektroniskt beslut ställning till yttrande som
förbundsdirektören bereder.
Beslut:
Enligt förslag.
---
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
BESLUT SOM NI VARKEN KAN ANFÖRA RÄTTELSEYRKANDE ELLER KOMMUNALBESVÄR ÖVER
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet kan Ni varken framställa
rättelseyrkande eller anföra kommunalbesvär över besluten (112§ Kommunallag).
Paragrafer:.
Enligt 15 § Förvaltningsprocesslagen eller annan lagstiftning kan Ni inte framställa rättelseyrkande till
Förbundsstyrelsen över nedan nämnda beslut och därmed inte heller anföra kommunalbesvär.
Paragrafer:
Grunden för besvärsförbudet: .
LL om tjänstekollektivavtal 22/78 19§ ”Tjänsteman får inte genom besvär söka ändring i myndighets beslut i ärende som avses i 2 § eller
bringa det till handläggning genom anspråk på rättelse eller såsom förvaltningstvistemål, om han eller tjänstemannaförening har rätt att
anhängiggöra ärendet vid arbetsdomstolen”.

BESLUT SOM NI INTE KAN ANFÖRA KOMMUNALBESVÄR ÖVER
Över nedan nämnda beslut kan Ni inte anföra besvär eftersom ett skriftligt rättelseyrkande först kan framställas över
beslutet. (110 § Kommunallag). Se nedan hur Ni kan framställa rättelseyrkande.
Paragrafer:.
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken Ni kan framställa rättelseyrkande
Följande beslut kan Ni framställa rättelseyrkande över:
Paragrafer:.
Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som beslutet avser eller den som är part i ärendet d.v.s. vars rätt,
skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet samt av kommunmedlemmarna.
Rättelseyrkandet skall sändas till:
Förbundsstyrelsen i Mariehamn
Mariehamnbyväg 11
22550 Mariehamn
Tid för rättelseyrkande
Om Ni vill framställa rättelseyrkande bör Ni göra det inom 13 dagar från det att Ni fått del av beslutet. En part anses
ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses
ha fått del av beslutet när protokollet har lagts fram till påseende. I vardera fallet räknas inte framläggnings- eller
delgivningsdagen med i besvärstiden.
Rättelseyrkandets innehåll
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall undertecknas av den som
framställer det.
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BESVÄRSANVISNING
Besvärets innehåll
I besvärsskriften skall uppges:
- sökandens namn, yrke boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
forts.
Besvärsskriften skall undertecknas av sökanden själv eller av den som författat skriften. Om endast den som författat
besvärsskriften undertecknar den, skall också hans yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall Ni bifoga det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om
den dag från vilken besvärstiden skall räknas.
Inlämnande av besvärshandlingarna
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även
sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så
god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut.

KOMMUNALBESVÄR
Besvärsmyndighet och besvärstid
I nedan nämnda beslut kan Ni söka ändring genom skriftligt besvär.
Kommunalbesvär i ett beslut som gäller ett rättelseyrkande kan göras endast av den som framställt rättelseyrkandet.
Om beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan kommunalbesvär göras också av den som är part
eller av en kommunmedlem.
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att
1.
beslutet tillkommit i felaktig ordning,
2.
den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller
3.
beslutet annars strider mot lag
Besvärsmyndighet är
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:.
Besvärstid 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen
då brevet sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet när protokollet har
framlagts till påseende.
Besvärstiden för beslut enligt Byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet
anslagits på den kommunala anslagstavlan.
Beslutet är anslaget den .
FÖRVALTNINGSBESVÄR
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Besvärsmyndighet är:
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31, Torggatan 16
22101 Mariehamn
Paragrafer:
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet.
Besvärstiden för beslut enligt Byggnadslagen för landskapet Åland är 30 dagar och räknas från den dag då beslutet
anslagits på den kommunala anslagstavlan.
Beslutet är anslaget den .
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