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§ 9 Sammanträdets beslutförhet och laglighet
Förbundsstämman § 9, 27.11.2020
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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§ 10 Protokolljustering
Förbundsstämman § 7, 27.11.2020
För justering av dagens protokoll utses två protokolljusterare.
Protokolljusteringen äger rum onsdagen den 2 december i kommunförbundets kansli i
anslutning till Jomala kommunkansli, Godbyvägen 448 i Jomala.

Beslut
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§ 11 Budget 2021 och Ekonomiplan 2022-2023
Förbundsstyrelsen § 29/11.09.2020
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 2021.
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 § 39/06.11.2020
Vissa av medlemskommunerna har inkommit med yttranden med anledning
av Ålands kommunförbunds preliminära förslag till budget som skickades ut
14.9.2020.
Sammanställning över yttranden
https://www.kommunforbundet.ax/yttranden-over-aland-kommunforbundsbudget
Bifogas förslag till ordinarie budget för år 2021.
Inga betydande ändringar har gjorts jämfört med den ordinarie budgeten,
däremot har målsättningarna inför 2021 preciserats.
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Förslag
Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsstämman att förslaget till
budget inklusive ekonomiplan för 2022 - 2023 antas
Beslut:
Enligt förslag
-------------

Förbundsstämman § 12, 27.11.2020
Budgetförslaget skickas ut med gammal text för Kommunala avtalsdelegationen
KAD. KAD presenterar senast 18.11 en uppdaterad text som skicka ut separat till
delegaterna.
Beslut
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§ 12 Budgetändring 2020
Förbundsstyrelsen § 41/06.11.2020
Ålands kommunförbund har på önskemål från medlemskommuner
handlagt det ensamföretagarstöd som staten tillhandhållit via
kommunerna. Stödperioden löpte mellan 1.5 och 30.9.2020, och
samordningen skedde för Brändö, Eckerö, Finström, Geta, Jomala,
Kumlinge, Kökar, Lemland, Sottunga kommuner
Avtal, avräkning och statistik över handlagda stöd som bilaga.
Samarbetets kostnader har fakturerats de berörda kommunerna
under oktober 2020.
Generellt har de kommuner som anlitat Ålands kommunförbund
varit nöjda med samarbetet.
Om statens planer på att förlänga möjligheten till stöd, och
modifiera villkoren så att något fler kommer i åtnjutande av stödet,
förverkligas så har flera kommuner uttryckt förhoppningar om ett
liknande upplägg.
Förbundsdirektörens förslag:

Eftersom handläggningen av samarbetet har ökat förbundets
kostnader, och intäkter, jämfört med budget bör
förbundsstyrelsen föreslå för stämman att en ändring av
budgeten som omfattar de ökade kostnader och de okade
intäkter som är resultatet av samordningen.
En sammanställning över inverkan på budgeten görs när
bokföringen uppdateras med fakturerade intäkter.
Beslut:

Enligt förslag.
-------------
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Förbundsstämman § 12, 27.11.2020
TOTALT

Kommunandelar
Hyresintäkter
Försäljningsintäkter
Verksamhetsintäkter totalt

2020
BUDGET
247 093
5 000
252 093

Personalkostnader
- 117 750
Köp av tjänster
- 125 093
Material
- 3 250
Övriga kostnader
- 6 000
Verksamhetskostnader totalt - 252 093
Verksamhetsbidrag

Ändring

11 050

-

8 952
2 099

0

2020
BUDGET INKLUSIV ÄNDRING
247 093
5 000
11 050
263 143
-

126 702
127 192
3 250
6 000
263 143
0

Specifikationer som bilagor

Beslut
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