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BUDGET 2015 
 
Kommundirektörens översikt  
Jomala kommun bytte 2014 bosättningsstrukturgrupp för landskapsandelarna. Detta medför 
att Jomala kommun 2015 får cirka 650 000 euro mindre i landskapsandelar jämfört med 
2013. Kommunerna på Åland har även de senaste åren, på grund av ändrad lagstiftning och 
sparåtgärder från landskapet, fått betydande ökade kostnader inom främst socialvården. 
Sedan 2008 har de sammanlagda verksamhetskostnaderna för kommunerna ökat med 18 % 
(cirka 20 miljoner euro) medan de sammanlagda landskapsandelarna i sin tur minskat med 8 
% (cirka 3 miljoner euro). Med tanke på landskapets skrala ekonomi och den ekonomiska 
situationen i Finland överlag lär fortsatta nedskärningar av överföringarna till kommunerna 
följa. Jomala kommun måste därmed mer och mer klara sig på sina egna ekonomiska 
resurser och göra noggranna övervägningar vad gäller investeringar.  
 
Som ett led i arbetet att se över behövliga investeringar har Jomala kommun 2014 köpt 
fastigheten Sandtorp RNr 2:3 med tillhörande byggnad som ligger mitt emot 
kommunkansliet. Genom inköpet av fastigheten och en kommande renovering av lokalerna 
har kommunen skapat en möjlighet att tillgodose behovet av barnomsorgsplatser för de 
kommande åren utan att behöva bygga ett helt nytt kostsamt daghem. För att kunna 
hantera de ökade verksamhetskostnaderna och mindre överföringar från landskapet har 
kommunen hittills aktivt sökt frivilliga samarbeten med andra kommuner. Under 2014 
inleddes t.ex. samarbetet med Mariehamns stad vad gäller barnskyddet. Samarbetet med 
Mariehamns stad förväntas 2015 medföra en lägre kostnad om cirka 49 000 euro jämfört 
med 2014. Genom samarbetet är organisationen för barnskyddet inte heller lika sårbar för 
personalförändringar. I en större organisation ges personalen samtidigt en bättre möjlighet 
att specialisera sig.   
 
Under 2014 har landskapsregeringen presenterat ett förslag rörande ett för kommunerna 
tvingande samarbete där all socialvård i landskapet, förutom barn- och äldreomsorgen, 
samordnas genom en speciallag där Ålands omsorgsförbund k.f. ombildas till ett nytt 
kommunalförbund kallat ”Kommunernas socialtjänst”. Enligt finansieringsförslaget för den 
nya myndigheten påförs Jomala kommun merkostnader om åtminstone cirka 460 000 euro 
per år jämfört med 2012. För att finansiera denna eventuella merkostad och fortsättningsvis 
ha en budget i balans krävs utgående från rådande situation i kommunen och om reformen 
verkställs framöver drastiska strukturförändringar/nedskärningar eller en skattehöjning av 
den kommunala förvärvsinkomstskatten med minst 0,5 procentenheter. Ifall reformen 
verkställs är det även troligt att Jomala kommun blir av med en servicepunkt för 
socialvårdstjänster. 
 
Sammantaget kan dock avslutningsvis konstateras att Jomala kommun är en växande skuldfri 
kommun med en välskött ekonomi. Föreliggande budget ska ses som ett led i det fortsatta 
arbetet med att hålla kommunens ekonomi i balans trots minskade överföringar från 
landskapet. Budgeten innehåller även nödvändiga investeringar för att tillgodose 
kommuninvånarnas behov av service och för att utveckla verksamheten. Jomala kommun 
eftersträvar också alltid nya samarbeten med andra kommuner så länge det sker på frivillig 
basis.   














































































































































































































































































