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FÖRBUNDSSTÄMMAN

§ 11

KALLELSE
§ 11–14

2012-11-27
Kl 13.15-13.35

ÅHRS

2/2012

Sammanträdets laglighet och beslutförhet
Förbundsstämman § 11, 2012-11-27
Kallelse ska sändas minst sju dagar före sammanträdet till varje stämmorepresentant och till de personer som har såväl närvaro- som yttranderätt.
Förbundsstämman är beslutsförd då minst två tredjedelar av kommunerna är representerade och dessa sammanlagt representerar över hälften av det sammanlagda röstetalet.
Beslut
Vid namnupprop konstaterades att samtliga kommuner är representerade och att
28 representanter varav 4 ersättare är närvarande.
Konstaterades därmed att förbundsstämman är stadgeenligt sammankallad.

§ 12

Protokolljustering
Förbundsstämman § 12, 2012-11-27
För justering av protokoll utses två protokolljusterare.
Protokolljusteringen äger rum tisdagen den 4 december 2012 på förbundskansliet,
Ålandsvägen 26.
Beslut
Till protokolljusterare utses Roger Höglund och Runar Karlsson. Justeringen äger
rum den 4 december, kl 9.15.

FÖRBUNDSSTÄMMAN

§ 13

PROTOKOLL
§ 11–14

2012-11-27
Kl 13.15-13.35

ÅHRS

2/2012

Budget för år 2013
Dnr 2012-88

Förbundsstyrelsen § 49, 2012-10-16
Den godkända budgeten för nästa år samt ekonomiplanen ska skickas till medlemskommunerna före den 30 november 2012. Tf. förbundsdirektörens förslag till budget för nästa år finns som särskild bilaga.

Tf. förbundsdirektörens förslag
Budgeten för år 2013 jämte ekonomiplanen för åren 2014–2015 godkänns.
Beslut
Ärendet återremitteras.
______________________________________

Förbundsstyrelsen § 54, 2012-11-09
Förslaget till budget är anpassat till att Jomala sannolikt utträder ur förbundet från
år 2014. Det finns ingen budget för planåren 2014–2015 eftersom förslaget är att
förbundet upplöses, däremot finns medel reserverade för det som återstår av likvidationen år 2014.
Bilaga 4 Budget för 2013
Tf. förbundsdirektörens förslag
Budgeten för år 2013 godkänns. Kansliet har rätt att göra tekniska förändringar.
Beslut

Återremittering.
______________________________________
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FÖRBUNDSSTÄMMAN

PROTOKOLL
§ 11–14

2012-11-27
Kl 13.15-13.35

ÅHRS

2/2012

Förbundsstyrelsen § 65, 2012-11-15
Budgeten är presenterad i bilaga 1.
Tf. förbundsdirektörens förslag
Budgeten för år 2013 godkänns. Kansliet har rätt att göra tekniska förändringar.
Beslut
Enligt förslag.
______________________________________

Förbundsstämman § 13, 2012-11-27

Beslut
Budgeten för år 2013 godkänns.
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FÖRBUNDSSTÄMMAN

§ 14

PROTOKOLL
§ 11–14

2012-11-27
Kl 13.15-13.35

ÅHRS

2/2012

Jomala planerar att utträda ur kommunförbundet
Dnr 2012-91

Förbundsstyrelsen § 55, 2012-11-09
Kommunstyrelsen i Jomala planerar i sitt budgetförslag till kommunfullmäktige att
Jomala ska begära utträde ur Ålands kommunförbund från 2014. Om Jomala utträder ur förbundet innebär det att kommunförbundets intäkter minskar betydligt, liksom organisationens legitimitet och tyngd. Det kommer därför med största sannolikhet att leda till att fler medlemmar ansöker om utträde. I praktiken blir det omöjligt för kommunförbundet att med allt färre medlemmar ha en verksamhet som lever upp till uppgifterna i grundavtalet och därmed lagens krav.
Grundavtalet för Ålands kommunförbund reglerar inte förfarandet vid upplösning
och likvidation av förbundet.
Bilaga 2 Kommunallagen om upplösning av kommunalförbund
Bilaga 3 Utdrag ur Jomala kommunstyrelses budgetförslag
Tf. förbundsdirektörens förslag
Att Ålands kommunförbund upplöses från år 2014 förutsatt att Jomala kommun utträder ur kommunförbundet. Detta genom att övriga medlemmar i Ålands kommunförbund rekommenderas lämna in ett villkorat meddelande om utträde ur förbundet, det vill säga att de önskar utträda förutsatt att Jomala meddelar om utträde.
Beslut
Enligt förslag.
______________________________________

Förbundsstämman § 14, 2012-11-27

Beslut
Ärendet bordläggs till nästa förbundsstämma.
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ÅLANDS KOMMUNFÖRBUND kf
BESVÄRSANVISNING
Förbundsstämman

2012-11-27

BESVÄRSFÖRBUD

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller
verkställighet, kan kommunalbesvär enligt § 111 i Kommunallagen inte
anföras över beslutet i paragraferna:

Vad förbudet grundar sig på

Enligt 3 § 1 mom. FörvBesvL/annan lagstiftning kan besvär inte anföras
över nämnda beslut. Paragrafer och grunden för besvärsförbudet.
11-12, 14

BESVÄRSMYNDIGHET
OCH BESVÄRSTID

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär
Besvärsmyndighet
Ålands förvaltningsdomstol
PB 31
22101 Mariehamn
Kommunalbesvär, paragrafer
13

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer
-

Besvärstid
-

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
Paragrafer
-

Besvärstid
-

Besvärstid börjar från att beslutet är mottaget.

Besvärsskriften ska innehålla:
- ändringsökandes namn, yrke, boningsort och postadress
- vilka beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden själv eller av
den som författat skriften. Om endast den som författat
besvärsskriften undertecknar den, ska också hans eller hennes yrke,
boningsort och postadress anges.

