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§ 35 - 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.
-------------------§ 36 - VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE
Två ledamöter skall utses att justera sammanträdets protokoll innan det datum då det är
framlagt till påseende.
Förslag
Ledamöterna Karl-Erik Engblom och Kjäll Törnroos föreslogs till protokolljusterare.
Förslaget vann understöd.
Beslut
Ledamöterna Karl-Erik Engblom och Kjäll Törnroos utsågs att justera protokollet över
sammanträdet. Protokollet skall vara framlagt till påseende 22.10.2013.
-------------------§ 37 - FASTSTÄLLANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN
Ordförande Torbjörn Engman läste upp föredragningslistan som innehåller ärenden från §
38 till § 41.
Förslag
Inga förslag till övriga ärenden väcktes, således konstaterade ordförande Engman man
föredragningslistan kan fastställas.
Förslaget vann understöd.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
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§ 38 – MELLANRAPPORT OM EKONOMIN
Ordförande Torbjörn Engman redogjorde för ärendet. Näringslivsnämnden ansvarar för
följande uppgiftsområden
Lantbrukssekreteraren
Kollektivtrafik
Främjande av näringslivet
Nämnden skall tillställa kommunstyrelsen en mellanrapport om ekonomin: bokförda
kostnader och inkomster för tiden 1.1-30.9.2013 (bilaga 1).
Nämnden har per 30.9.2013 förbrukat cirka 29 000 av sina 49 000 euro. Årets
verksamhet är till stora delar genomförd enligt plan. I bokföringen saknas ännu många
för nämnden stora kostnader ss. lantbrukssekreterarersättningen till Jomala kommun,
sommarens turistinformationer, månatliga ersättningar till nämndens sekreterare och
kollektivtrafikidkare, samt interna kostnader och sammanträdesarvoden. Dock är
summorna för dessa utgifter kända och budgeterade medel finns.
Det finns ingen orsak att befara att budgeten skulle överskridas, snarare finns det ännu
möjlighet till några små satsningar i några hundra euros storleksklassen om intressanta
erbjudanden om tex. annonsering eller skyltning uppstår mot slutet av året.
Diskussion
Förslag
Ordförande Engman föreslog att mellanrapporten sänds vidare till kommunstyrelsen med
kommentaren att för näringslivsnämndens del finns ingen orsak till oro för ekonomin i
detta skede.
Förslaget vann understöd.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
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§ 39 – BUDGET 2014
Ordförande Torbjörn Engman redogjorde för ärendet. Nämnden förväntas överlåta en
sparbudget till kommundirektören i brådskande ordning. Någon fastställd procent för
förväntade inbesparingar finns dock inte.
An nämndens uppgiftsområden är lantbrukssekreteraren lagstadgad, däremot är
kollektivtrafiken och främjande av näringslivet inte det.
Diskussion
Nämndens syn på kollektivtrafiken: Kollektivtrafiken är helt nödvändig för ett fåtal
personer. Dess användning borde effektiviseras, tex. så att barn och ungdomar kunde
använda den i större utsträckning. Problemet är att den av ÅLR subventionerade trafiken
skall köras i anslutning till färjtrafikens huvudlinjer. Enligt reglerna från ÅLR får trafiken
inte heller vara avgiftsbelagd.
Kommunens del i finansieringen av kollektivtrafiken får inte öka om trafiken bedrivs så
som nu.
Nämndens syn på främjande av näringslivet: Kommunen behöver synlighet och
marknadsföring, både mot besökare och potentiella inflyttare. Kommunen skall
fortsättningsvis ge den bas-service som näringslivsnämnden handhar: Kumlinge Nytt,
turistinformation och broschyrer. Även kommunens medlemskap i Företagsam Skärgård
r.f., Ålands Näringsliv, Leader Åland och Visit Åland skall fortsätta, dessa
medlemsavgifter belastar näringslivsnämnden.
Sommarjobbskonceptet föreslås fortsätta, gärna i samarbete med Brändö-Kumlinge
församling enligt modell från sommaren 2013.
Trafikfrågorna både internt och externt behöver bevakas av kommunen. Företagarna,
såväl turistföretagare som andra, behöver kommunen till samordning av insatser,
samannonsering, gemensamma projekt och kontaktskapande.
Från företagarlunchen 9.10.2013, där 7 lokala företagare medverkade, sändes två idéer
till nämnden med förhoppningen att dessa kan verkställas under våren 2014:
- ett gemensamt annonsblad för lokala företagare (företagarna står för sina
annonskostnader men kommunen samordnar)
- en säsongsöppnare, förslagsvis i fd. Remmarhamnen (ansvaret över innehållet är
mestadels företagarnas men kommunen samordnar och marknadsför)
Förslag
Ordförande Torbjörn Engman föreslog att nämndens budgetförslag 2014 fastställs enligt
följande:
Lantbrukssekreterare: 2500 euro
Kollektivtrafik: 13600 varav kommunens del är 5000 och ÅLR´s 8600 euro.
Främjande av näringslivet: utgifter 38630, inkomster 4000 euro.
Budgetförslagets siffer- och textdelar bifogas till detta protokoll (bilaga 2).
Förslaget vann understöd.
Beslut
Enligt förslaget ovan.
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§ 40 – ÄRENDEN TILL KÄNNEDOM
Ordförande Torbjörn Engman konstaterade att inga ärenden till kännedom fanns att ta
upp.
§ 41 – ÖVRIGA ÄRENDEN
Ordförande Torbjörn Engman konstaterade att inga övriga ärenden fanns att behandla.
Ordförande avslutade mötet kl. 19.55.
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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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