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§ 6 Sammanträdets beslutförhet och laglighet
Förbundsstämman § 6/25.11.2022

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
-----
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§ 7 Protokolljustering
Förbundsstämman § 7/25.11.2022
För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.
Protokolljusteringen äger rum måndagen den 28 november i kommunförbundets kansli i
anslutning till Finström kommunkansli, Skolvägen 2 i Finström.

Beslut
-----
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§8

Budget 2022 och ekonomiplan 2023-2024

Förbundsstyrelsen § 54/06.10.2022
Enligt Ålands kommunförbunds grundavtal ska medlemskommunerna senast 15.09 året före
budgetåret delges en preliminär budget.
Förbundsstämman ska inom november månad fastställa den ordinarie budgeten.
Det preliminära förslaget till budget sändes ut till styrelsemedlemmarna för
elektroniskt beslut den 11.09. Förslaget omfattades elektroniskt av samtliga
styrelsemedlemmar och delgavs därefter medlemskommunerna, som i enlighet med
26 § i grundavtalet uppmanades att lägga fram förslag till utvecklande av
kommunförbundets verksamhet.
Förslag till preliminär budget som bilaga
Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget
Beslut:
Förbundsstyrelsen omfattade förslaget elektroniskt per e-post 14.09
-------------

Förbundsstyrelsen § 62/11.11.2022
Medlemskommunerna har ombetts inkomma med synpunkter på Ålands kommunförbunds
budget inom oktober månad.
Kommunernas beslut om utlåtanden som bilaga. Kommunerna är i stora drag nöjda med det
preliminära budgetförslaget. Kommentarerna som har inkommit handlar bland annat om
grundandet av ett servicebolag, vikten av att utveckla digitaliseringen samt bevaka
finansieringsprincipen, platsen i samhällsdebatten samt behovet av mätbara och konkreta
mål.
Bifogad förbundsdirektörens förslag till budget.
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Förbundsdirektörens förslag:
Förbundsstyrelsen omfattar förslaget till budget och tillställer detta höststämman för
behandling
Beslut:
Enligt förslag
-------------

Förbundsstämman § 8, 25.11.2022

Beslut:
-------------
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