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PROTOKOLL FÖRBUNDSSTÄMMA 25 NOVEMBER 2019 §§ 6 - 8
Närvarande, kallade beslutande
Tid:

måndag 25.11.2019 kl 14 – 15.30

Kommun

Ordinarie ledamot

Ersättare

Brändö

Jonny Karlström

Thomas Sjöman

Tommy Öström

Marja Tuomola

Eckerö

x Rune Söderlund

Anders Svebilius
Mikael Selander

Finström

John Hilander

Niklas Eriksson

x Fredrik Andersson
x Helena Lundberg
x Beatrice Sjöberg

Maria Svedmark

Kent Eriksson

Åke Mattsson
Rolf Karlsson

Föglö
Geta

x Ingvar Björling

Kjell Berndtsson
Göran Gottberg

Hammarland
Jomala
Kumlinge

Gun-Britt Lyngander

x Stefan Öström

Lars Häggblom
Tomas Blomberg

Josefin Cleve-Andersson

Roger Eriksson

Hedvig Stenros

Peggy Eriksson

Anders Eriksson

Ingrid Nygård-Sundman

Ingemar Engblom

x Stefan Prokupek

Mia Hanström
Kökar
Lemland

Kurt Forsman

Peder Blomsterlund

Christian Pleijel

Inger Bodmark

Gun Holmström

x Roger Andersson
x Cia Nummelin

Conny Rosenberg
Lumparland

Pia Eriksson

Annsofi Joelsson

x Lil Strandholm-Karlsson

Brage Willhelms
Saltvik

Runar Karlsson

Jan Lindgrén

x Silvana Fagerholm-Sjöblom

Jan Salmén
Sottunga
Sund
Vårdö

x

Björn Rönnlöf

Bertel Eriksson

Göran Stenros

Göran Björk

x Bengt Hagström

Dorita Lindholm
Gard Larpes

Mats Ekholm

Susanne Nordberg

Maria Granlid

Anders Englund

x Mikael Lindholm
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Övriga närvarande, kallade med såväl närvaro- som yttranderätt
Förbundsstyrelsen
Gun Holmström
Andreas Johansson
Christian Dreyer

fst v.ordf.
fst
fst

Övriga
Magnus Sandberg
Jesper Strandvik

förbundsdirektör
avtalschef

_________________________________________________________________
Niklas Eriksson
Magnus Sandberg
Mötesordförande
Mötessekreterare

_______________________
Hedvig Stenros
Protokolljusterare

______________________
Lars Häggblom
Protokolljusterare

Protokoll framlagt: _______ Signatur: ______________
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FÖREDRAGNINGSLISTA
Föredragningslista för Ålands kommunförbunds stämma.
Tid:

måndag 25.11.2019 kl 14 – 15.30
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Föglö kommunkansli, Degerby
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Förslag till Budget 2020
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§ 6 Sammanträdets beslutförhet och laglighet
Förbundsstämman § 6, 25.11.2019
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
Förbundsstämmans sammanträde inleds enligt förvaltningsstadgan 35 § med namnupprop, som
förrättas medlemskommunvis. Sedan namnupprop förrättats skall ordföranden konstatera vilka
ledamöter som anmält förfall och vilka ersättare som är närvarande i deras ställe. Härefter skall
ordföranden konstatera, huruvida förbundsstämman är lagligen sammankallad och beslutför
Beslut
Ordförande Niklas Eriksson öppnade mötet.
Efter förrättat namnupprop kunde konstateras att 13 av 15 medlemskommuner och 43 av 45
röster fanns representerade vid stämman. Kallelse har skickat till delegaterna 14.11.2019.
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och till antalet närvarande ledamöter och röster
beslutfört.
---
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§7

Protokolljustering

Förbundsstämman § 7, 25.11.2019
För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.
Protokolljusteringen äger rum onsdagen den 27 november 2019 kl 10.00 i kommunförbundets
kansli i anslutning till Jomala kommunkansli, Godbyvägen 448 i Jomala.

Beslut
Hedvig Stenros och Lars Häggblom valdes till protokolljusterare.
---
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§8

Budget 2020 och Ekonomiplan 2021-2022

Förbundsstyrelsen § 39/26.09.2019
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.
Allmän bedömning av läget inför 2020
Mängden pågående reformer påverkar förutsättningarna för att förutse sådana
behov som kan tänkas uppstå under 2020. Den preliminära budgeten har uträknats
utgående ifrån antagande om att volymen i verksamheten 2020 motsvarar volymen
under 2019, med några få undantag.
Åkf
Arvoden har justerats från och med 1.1.2020 enligt beslut av vårstämman §
4/27.5.2019. Eftersom arvodena inte justerats sedan 2002 är den uppskattade
kostnadsökningen ca 20% jämfört med 2019 års nivå.
För avtalslöner ingår försiktig uppskattning av kostnadseffekterna för justering
KAD
Mot bakgrund av erfarenheter från förhandlingsrundan under 2019 och med hänsyn
till att förhandlingsläget under 2020 har potential att bli komplicerat
(Konkurrenskraftspaketet upphör, pågående tvister om uttolkningar av
arbetstidsbestämmelserna i riket) plus att de strukturförändringar som skall beredas
under 2020 har potential att sysselsätta KAD och avtalschefen har en summa om 10
000 e utöver vad som framkommer av bifogade avtal om köptjänster för avtalschef
budgeterats. KAD kommer att diskutera sin egen framtid vid en tillställning i början
på oktober.
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen tar ställning till den preliminära budgeten (tidigare
utskickad per e-post) och ger eventuella direktiv kring det fortsatta
beredningsarbetet.
Beslut:
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Förbundsstyrelsens diskuterade utvecklingsförslag inför nästa år och kommer i
förslaget till budget att redogöra för inriktningen av verksamheten under de
närmaste åren.

------------Förbundsstyrelsen § 46/08.11.2019
Kommunernas yttranden som bilagor.
Bifogas förslag till budget för 2020. Förslaget är något justerat jämfört med den
preliminära budget som skickats ut 16.9.2019 till kommunerna.
Lönebikostnaderna har justerats vilket syns som en liten ökning jämfört med den
preliminära budgeten.
I budgeten ingår vissa ställningstaganden angående inriktningen för
kommunförbundets framtida inriktning.
KAD har vid sitt möte 25.10 godkänt förslag till verksamhetsberättelse som
innehåller beskrivning av delegationens utmaningar inför nästa och kommande år.

Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till budget för 2020 och
ekonomiplan 2021-2022 och tillställer detta förbundsstämman för
behandling.

Beslut:
Enligt förslag, med de ändringar som framkommit under behandlingen.
-------------

Förbundsstämman § 8, 25.11.2019
Beslut
Förbundsstämman fastställde budgeten för 2020 och ekonomiplanen för
2021 – 2022 enligt förslag.
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