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§ 55 - SAMMANTRÄDETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Ordförande Torbjörn Engman läste upp kallelsen till sammanträdet. På kallelsen skall
vara antecknat sammanträdesplats och tidpunkt samt vilka ärenden som skall behandlas.
Nämnden är beslutför när minst hälften av ledamöterna är närvarande.
De närvarande antecknades i närvarolistan.
Beslut
Ordförande Engman konstaterade att sammanträdet är lagligen sammankallat och
beslutfört.
----------------§ 56 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Två ledamöter skall utses att justera sammanträdets protokoll innan det datum då det är
framlagt till påseende.
Förslag
Ledamöterna Désirée Johansson och Sören Henriksson föreslogs till protokolljusterare.
Förslaget vann understöd.
Beslut
Ledamöterna Désirée Johansson och Sören Henriksson utsågs att justera protokollet över
sammanträdet. Protokollet skall vara framlagt till påseende 20.11.2012.
----------------§ 57 - FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Ordförande Torbjörn Engman läste upp föredragningslistan som innehåller § 55-59.
Förslag
Ordförande Engman föreslog att föredragningslistan fastställs.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
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§ 58 – BUDGET 2013
Ordförande Torbjörn Engman redogjorde för ärendet. Budgetdirektivet från
kommunstyrelsen efter dess första budgetbehandling är att c. 30 000 euro skall sparas
från nämndernas föreslagna första budgetering. Någon exakt procent eller summa finns
inte för näringslivsnämnden.
Diskussion
Nämnden diskuterade innehåll i budgeten, både text och siffror, främst för området
Främjande av näringsliv.
Förslag
Ledamot Agneta Enqvist föreslog att anslaget på kontot Tryckning och annonsering
minskas till 3700 euro. Förslaget vann understöd av ordförande Torbjörn Engman och
ledamöterna Salme Sjöblom och Sören Henriksson.
Ledamot Bertil Holm föreslog att anslaget på kontot Tryckning och annonsering minskas
till 4000 euro. Förslaget vann inte understöd.
Ledamot Agneta Enqvist föreslog att anslaget på kontot Övriga kostnader minskas till
500 euro. Förslaget vann understöd av ordförande Torbjörn Engman och ledamot Désirée
Johansson.
Ledamot Sören Henriksson föreslog att anslaget på kontot Övriga kostnader slopas helt.
Förslaget vann inte understöd.
Ordförande Torbjörn Engman föreslog att anslaget på kontot Sammanträdesarvoden
minskas till 2000 euro. Förslaget vann understöd av samtliga ledamöter.
Ordförande Torbjörn Engman föreslog att anslaget på kontot Övriga samarbetsdelar
minskas till 4800 euro. Förslaget vann understöd av samtliga ledamöter.
Ordförande Torbjörn Engman föreslog att anslaget på kontot Understöd till
sammanslutningar minskas till 2500 euro. Förslaget vann understöd av ledamoten Salme
Sjöblom.
Ordförande Torbjörn Engman föreslog att om Osnäs-infokontoret läggs ner kan det för
ändamålet föreslagna anslaget, 900 euro, användas till att i samarbete med
grannkommuner, Visit Åland och lokala företagare förbättra informationen om Kumlinge i
Osnäs. Förslaget vann understöd av samtliga ledamöter, anslaget kvarstår i budgeten.
Ledamot Agneta Enqvist avlägsnade sig kl. 19.50.
Beslut
Följande ändringar görs i budgeten för uppgiftsområdet Främjande av näringsliv:
Enligt ledamot Enqvists förslag: Tryckning och annonsering 3700 euro.
Enligt ledamot Enqvists förslag: Övriga kostnader 500 euro.
Enligt ordförande Engmans förslag: Sammanträdesarvoden 2000 euro.
Enligt ordförande Engmans förslag: Övriga samarbetsdelar 4800 euro.
Enligt ordförande Engmans förslag: Understöd till sammanslutningar 2500 euro.
Sekreteraren gör behövliga ändringar i siffer- och textdelen, total inbesparing 5600 euro.
Inga ändringar i uppgiftsområden Kollektivtrafik och Lantbrukssekreterare.
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BESVÄRSANVISNING
Anvisningar om rättelseyrkande
Den som är missnöjd med ett beslut av kommunstyrelsen eller en nämnd eller en
myndighet som lyder under den kan framställa ett skriftligt rättelseyrkande. Ändring i
beslutet får inte sökas genom besvär. Ett rättelseyrkande skall framställas till det organ
som fattat beslutet. Ett rättelseyrkande skall framställas inom fjorton (14) dagar från
dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter
dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha
fått del av beslutet när protokollet har lagts fram offentligt.
Rättelseyrkandet skall undertecknas och hemkommun och postadress uppges.
Det skall tillställas den berörda myndigheten under adress:
Kumlinge kommun
22820 Kumlinge
eller inlämnas för diarieföring på kommunkansliet.
Rättelse får inte yrkas i och kommunalbesvär får inte anföras över beslut som endast
gäller beredning eller verkställighet. (KomL 112§)
Förvaltningsbesvär
Besvär skall anföras inom trettio (30) dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En
part anses ha fått del av beslutet sju (7) dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte
något annat påvisas. Besvär skall anföras skriftligen. I besvärsskriften, som skall riktas
till besvärsmyndigheten, skall anges 1) det beslut i vilket ändring söks, 2) till vilka delar
ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas, samt 3) de grunder på vilka
ändring yrkas
Ändringssökanden, den lagliga företrädaren eller det befullmäktigade ombudet skall
underteckna besvärsskriften samt uppge namn, hemkommun och postadress.
Enligt 25 § i Förvaltningsprocesslagen (FFS 586/96) skall till besvärsskriften fogas:
1. det beslut i original eller kopia i vilket ändring söks genom besvär,
2. intyg över vilken dag beslutet har delgivits eller annan utredning över när
besvärs-tiden har börjat, samt
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar till stöd för sina yrkanden, om
dessa inte redan tidigare har tillställts myndigheten.
Besvärsskriften skall inom besvärstiden tillställas besvärsmyndigheten,
Ålands förvaltningsdomstol
Torggatan 16
PB 31
22101 Mariehamn.
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