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§ 48 SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Förbundsstyrelsen § 48/04.11.2021
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
------------§ 49 PROTOKOLLJUSTERARE
Förbundsstyrelsen § 49/04.11.2021
Förvaltningsstadgan 4.kap 21 § samt kommunallagen 12.kap 91 §
Förslag:
Protokollet justeras efter mötets avslutande. Till protokolljusterare utses Lars Häggblom
och Dorita Lindholm
Beslut:
Beslut
Susann Fagerström och Dorita Lindholm valdes till protokolljusterare.
------------§ 50 GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNING
FÖREDRAGNINGSLISTAN
Förbundsstyrelsen § 50/04.11.2021
Förvaltningsstadgan 4.kap 15 §

Beslut:
Beslut
Föredragningslistan fastställdes utan tillägg.
------------Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
§
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§ 51 YTTRANDE MED ANLEDNING AV LAGSTIFTNING OM OFFENTLIG UPPHANLDING
Förbundsstyrelsen § 51/04.11.2021
Länk till förslaget
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/remisser/forslag-andring-lagstiftningenom-offentlig-upphandling

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar Lemlands kommuns utlåtande(bilaga), avgivet genom
kommunstyrelsens beslut § 194/27.9.2021, såsom Ålands kommunförbunds utlåtande.
Beslut:
Beslut
Enligt förslag.
-------------

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§

Protokoll 6/04.11.2021
52

Sid

5

§ 52 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.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§
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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.
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.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

Förbundsstyrelsen
§
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§ 53 FÖRHANDLINGAR OM 2022 ÅRS LANDSKAPSBUDGET
Förbundsstyrelsen § 46/14.09.2021
Ålands Landskapsregering har föreslagit att samråd inför 2022 års landskapsbudget skall
hållas 28.9 och 11.10. Ålands kommunförbund står i tur att fungera som värd för tillfället
som skall hållas 28.9.
Inför samrådet så bör förbundsstyrelsen ta ställning till målsättningar inför
förhandlingarna. Förbundsdirektören riktade en fråga till den kommundirektörsträff som
hölls 30.8 på Kökar, kommundirektörerna prioriterade frågeställningar som bilaga.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen ta ställning till vad som skall framföras vid de förhandlingar som skall
hållas, och också funder kring hur informationsgången i anslutning till förhandlingarna skall
hanteras.
Beslut:
Ålands kommunförbund framför att överläggningar om ekonomiska ramar och
budgetförfarande skulle behöva inledas tidigare under året gärna redan under våren.
Detta för att det ska finnas mer tid att diskutera ändringsförslag och bedriva
utvecklingsarbete.
I övrigt betona Åkf att alla eventuella tillkommande uppgifter skall vara finansierade
och att kostnadsneutraliteten i allmänhet skall bibehållas mellan kommunerna och
landskapet.
------------Förbundsstyrelsen § 53/14.09.2021
Förbundsdirektörens förslag:
förslag:
Ålands Landskapsregerings budgetförslag offentliggörs 31.10.2021, och då kan även
protokollet från de samråd som hölls 11.10 och 18.10 offentliggöras liksom de av Ålands
kommunförbund till Lr framförda synpunkterna.
Ålands kommunförbund har sannolikt anledning att ta ställning till kommunernas
finansiering i det budgetförslag som läggs fram och till budgetproceduren som sådan och
då i synnerhet behovet av att öppna upp det process som leder fram till en ny budget för
Landskapet Åland.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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Beslut:
Förbundsstyrelsen påtalar än en gång att Landskapsregeringen bör förändra
budgetprocessen så att kommunerna tidigare i processen görs delaktiga.
Förbundsstyrelsen uttrycker detta i form av en skrivelse som riktas till samtliga ministrar i
Ålands Landskapsregering.

--

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 54 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/3092021-kl-12-16seminarium-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.

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes
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§ 55 ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Förbundsstyrelsen § 55/04.11.2021
Höststämma fredag 19.11.2021 kl 13 vid Lumparlands Skola
Uppföljning av skatteinkomster 2021
2020:s slutförda beskattning
Mellanrapporter från
- Kommunallagsrevidering
- Kriskommunslagstiftningens arbetsgrupp
- ÅDA:s ägarutredning
Planer för utbildningar under 2022
Arbetsgrupp för Medis finansiering
Förslag till nytt LBU-program för Åland
Representant i AMS:s rådgivande kommitté
Utbildning för äldreråd under början av 2022
Förbundsdirektörens förslag:
Tecknas till kännedom
Beslut:
Beslut
Tecknades till kännedom.
---

Signaturer

Protokolljusterare

Protokolljusterare

Utdragets riktighet bestyrkes

