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69 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Sammanträdet inleds kl. 19. 

 

NAMNUPPROP 

Vid namnuppropet är 11 ordinarie ledamöter närvarande. Annette Holm-

berg-Jansson, Annika Hambrudd, Harry Jansson, Dennis Jansson och Fred-

rik Karlström har meddelat frånvaro. Även René Janetzko är frånvarande. 

Annette Holmberg-Jansson ersätts av Markus Metsola, Annika Hambrudd 

ersätts av Mona Karlsson, Harry Jansson ersätts av Dan-Ola Westerlund, 

Dennis Jansson ersätts av Jana Lemberg och Fredrik Karlström ersätts av 

Henri Kenttä. Sålunda är sammanlagt 16 ledamöter närvarande vid upp-

ropet. 

 

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunfullmäktige konstateras vara lagligen sammankallat och beslutfört. 

 

PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Siv Ekström och Tommy Nordberg. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt. 

_______________ 
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70 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

1. Förslag på centralvalnämndens sammansättning klart enligt KST 

§248/7.12.2022 men måste enligt lag tillsättas av fullmäktige i januari. 

 

BESLUT:  

Antecknas till kännedom.  

______________ 
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Dnr: DIARIET     366/22      

 

71 § BEREDSKAPSPLAN – JOMALA KOMMUN 

 

RN § 50/3.11.2022 

Reviderad beredskapsplan Jomala kommun. Planen är utarbetad som en 

allmän del där specifika delar från tidigare beredskapsplan lyfts ur för att 

implementeras i sektorplanerna eller i annan sammanställning som en hel-

het. 

    

 ./. Bilaga A-RN § 50, beredskapsplan Jomala kommun 

 

Räddningschefens förslag: 

Den gemensamma räddningsnämnden omfattar Bilaga A-RN § 50 som för-

slag till beredskapsplan för Jomala kommun.  

 

Beslut: 

Enligt förslag. 

______________ 

KST § 242/7.12.2022 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att anta Jomala kommuns 

beredskapsplan för normala- och undantagsförhållanden i enlighet med Bi-

laga A-RN.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 71/20.12.2022:  

BESLUT:  

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     373/22      

 

72 § BYGGNADSTILLSYNSMYNDIGHETENS AVGIFTER 2023 FÖR 

JOMALA KOMMUN 

 

BN § 84/26.10.2022 

Enligt byggnämndens förslag till budget 2023 föreslås avgifterna stiga med 

i genomsnitt 5 % jämfört med föregående år. Detta på grund av det all-

männa kostnadsläget. 

 

Förslag till avgifter enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A-BN § 84 

 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag: 

Byggnämnden beslutar föreslå för kommunstyrelsen att byggnadstillsyns-

myndighetens avgifter för Jomala kommun 2023 godkänns enligt bilaga A–

BN § 84. 
 

Beslut: 

Byggnads- och miljöinspektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KST § 245/7.12.2022: 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att byggnadstillsyns-

myndighetens avgifter för Jomala kommun 2023 fastställs enligt bilaga A-

BN. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 72/20.12.2022: 

BESLUT:  

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 

 

  



J O M A L A   K O M M U N  Sida 6  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunfullmäktige 20.12.2022 kl. 19:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

Dnr: DIARIET     368/22      

 

73 § INDRAGNING AV BEFATTNING, ÄLDISKOORDINATOR 

 

KST § 246/7.12.2022: 

Äldreomsorgschefens beredning: 

Samtliga medlemskommuner under huvudmannaskapet Äldreomsorg på di-

stans (ÄlDis) har sagt upp samarbetsavtalet per den 31.12.2022. Verksam-

heten läggs ner varpå befattningen äldiskoordinator blir obehövlig i Jomala 

kommun, och bör således dras in. I enlighet med § 68 i förvaltningsstadgan 

för Jomala kommun är det kommunfullmäktige som beslutar om inrättande 

och indragning av tjänster och befattningar. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att befattningen äldiskoordina-

tor dras in från och med den 31.12.2022.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 73/20.12.2022: 

BESLUT:  

Kommunstyrelsens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     271/22      

 

74 § SAMARBETSAVTAL GÄLLANDE SKOLGÅNG OCH FRITIDS-

HEM MELLAN MARIEHAMNS STAD OCH JOMALA KOMMUN 

 

KST § 177/3.10.2022: 

Bildningsnämnden i Mariehamns stad har den 13.9.2022 inkommit med för-

frågan om ändring av samarbetsavtal gällande skolgång och fritidshem. 

 

Protokollsutdrag: 

 ./. Bilaga A - § 177 

 

Förslaget från Mariehamns stad innebär följande förändringar mot dagens 

gällande avtal: 

 

Avtalstiden förlängs till 20 år. Efter nio år ska avtalet utvärderas och senast 

tre år före utgången skall avtalets förlängning behandlas. 

 

Den rabatt som finns i dagens gällande avtal föreslås avvecklas genom en 

stegvis avveckling från 5% 2023 och stegvis med 1% per år. I dagens avtal 

är nivån 10%. Rabatten inträder stegvis från elev 77 till elev 84 då fulla ra-

batten faller ut. Förslaget från Mariehamns stad halverar alltså rabatten di-

rekt från 2023 och minskar sedan med en femtedel per år i fem år. 

 

Med nuvarande elevantal och kostnadsnivå är rabatten ca 50.000 om året, 

dvs för fem år ca 250.000. Med Mariehamns förslag är rabatten för fem år 

ca 80.000 euro och därefter borta (därefter är alltså kostnaden 50.000 per år 

för utebliven rabatt). 

 

I ett tidigare skede har vid möte med samarbetskommittén Mariehamn-

Jomala förts fram från Mariehamns stad ett förslag om att rabatten avveck-

las successivt från 10% under åtta år för att vara helt borta 2030. Den lös-

ningen blir mindre kostsam för Jomala. Den totala rabatten för åren 2023-

2030 blir med det förslaget ca 240.000 euro för att därefter försvinna. Alltså 

är det förslag bildningsnämnden nu skickar ca 160.000 euro sämre än vad 

staden tidigare fört fram. 

 

Mariehamns stads resonemang utgår från premissen att dagens avtal bara är 

till fördel för Jomala kommun men inte för Mariehamns stad. Det framstår 

som att det är ovidkommande för Mariehamn huruvida man säljer dessa ca 

130 skolplatser till Jomala. När avtalet ingicks ansåg båda kommuner avta-

let vara av värde för dem. För Mariehamn är det bl.a. en fördel att få volym 

i verksamheten. En annan fördel är att Jomala kommun är med och betalar 

avskrivningar på (dvs finansierar) stadens skolbyggnader trots att någon 

äganderätt till lokalerna inte finns. När byggnaderna är avskrivna är hela det 

kvarvarande bruksvärdet Mariehamns stads. Jomala kommun ställer sig frå-

gande till om Mariehamn inte längre anser det vara av värde att ca 130 ele-
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ver från Jomala kommun går i Strandnäs skola och är med och finansierar 

stadens byggnader. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Jomala kommun svarar bildningsnämnden i Mariehamn att de ändringar i 

avtalet som bildningsnämnden föreslår inte kan omfattas till den del det gäl-

ler avvecklande av rabatten från 5% till 0% på fem år. Jomala kommun är 

av uppfattningen att avtalet har ett värde för båda kommunerna och att nå-

gon form av rabatt fortsatt bör finnas för att återspegla detta. 

 

Diskussion: 

Jonas Eriksson föreslår att Jomala kommun svarar bildningsnämnden i Ma-

riehamn att man upplever samarbetet om skola och fritidshem med Marie-

hamn som mycket välfungerande och uppskattat. Vidare ställer man sig 

mycket positiv till ändringsförslaget om längre avtalstid. I gällande avtal 

(2012) ingår följande villkor: ”Om antalet elever som omfattas av detta av-

tal överstiger 76 reduceras ersättningen stegvis för att uppgå till en 10 %:ig 

rabatt från och med elev 84”. Jomala kommun önskar att parterna kan 

komma överens om att nämnda villkor om rabatt avvecklas successivt i 

jämn takt under de kommande åtta åren för att utgå helt vid utgången av år 

2030. Sandra Listherby understöder förslaget. 

 

Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och Jonas Erikssons 

förslag röstade Jonas Eriksson, Sandra Listherby, Susanne Blomqvist, 

Linda Fagerlund, Patricia Lindén och Suzanne Milestad-Styrström för Jonas 

Erikssons förslag medan Tomas Boedeker röstade för kommundirektörens 

förslag. Kommunstyrelsen beslutar således godkänna Jonas Erikssons för-

slag. 

 

BESLUT:  

Kommunstyrelsen svarar bildningsnämnden i Mariehamn att man upplever 

samarbetet om skola och fritidshem med Mariehamn som mycket välfunge-

rande och uppskattat. Vidare ställer man sig mycket positiv till ändringsför-

slaget om längre avtalstid. I gällande avtal (2012) ingår följande villkor: 

”Om antalet elever som omfattas av detta avtal överstiger 76 reduceras er-

sättningen stegvis för att uppgå till en 10 %:ig rabatt från och med elev 84”. 

Jomala kommun önskar att parterna kan komma överens om att nämnda 

villkor om rabatt avvecklas successivt i jämn takt under de kommande åtta 

åren för att utgå helt vid utgången av år 2030.  

_______________ 

KST § 253/7.12.2022: 

Bildningsnämnden i Mariehamns stad har inkommit med protokollsutdrag 

för vidare behandling av ärendet. Mariehamns stads bildningsnämnd före-

slår att rabatten 2023 skall vara 7,5% och därefter reduceras årligen med 

1,25 procentenheter för att helt utgå 2029.  

 

Protokollsutdrag: 

 ./. Bilaga B – KST § 253 
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Kommundirektörens inställning är som tidigare att avtalet har ett värde för 

båda parter. Värdet är inte enkom av finansiell natur och borde beaktas i 

högre grad än Mariehamns stad gör. Vidare finns en uppsjö andra relationer 

mellan kommunerna som inte beaktas, t.ex. går stadens ungdomar gratis på 

Jomala kommuns ungdomsgård medan staden tar betalt för jomalaungdo-

mar som deltar i stadens ungdomsverksamhet. Det kan också noteras i 

sammanhanget att avskrivningar för stadens skolbyggnader är ca 600 000 

om året och Jomalas andel av stadens elever är ca 10%, vilket betyder att 

det i avgiften finns avskrivningar om ca 60 000 om året. Givet en avskriv-

ningstid på 40 år motsvarar detta en investering om ca 2,4 miljoner euro. 

 

Kommunstyrelsens beslut §177/3.10.2022 är en kompromiss från Jomala 

kommuns sida eftersom det är att medvetet acceptera en försämring av gäl-

lande avtal genom en avveckling av redan avtalad rabatt. Att gå med på att 

avstå ett tidigare förhandlat villkor måste ses som mycket tillmötesgående 

från Jomala kommuns sida. Eftersom staden även med Jomalas kompro-

missförslag uppnår sitt huvudmål, att rabatten avvecklas, kan man tycka att 

Mariehamn borde acceptera Jomalas kommunstyrelses motbud. 

 

Med anledning av kommunstyrelsens tidigare ställningstagande och att yt-

terligare kompromissförslag inte behandlats i formell mening i exempelvis 

samarbetskommittén är det rimligt att från förvaltningen hålla fast vid 

kommunstyrelsens tidigare beslut om kompromissförslag.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att förslaget på avtal 

om fritidshemsplatser ska godkännas. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att inte acceptera Mariehamns stads förslag till 

avtal om skolgång utan föreslår med hänvisning till beredningen ovan samt 

beslut §177/3.10.2022 att bildningsnämnden i Mariehamn godkänner att ra-

batten avvecklas successivt i jämn takt under de kommande åtta åren för att 

utgå helt vid utgången av år 2030.  

 

Diskussion: 

Jani Sjölund föreslår att kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfull-

mäktige att Mariehamns bildningsnämnds förslag på avtal om fritidshems-

platser och skolgång ska godkännas i sin helhet. Susanne Blomqvist under-

stöder förslaget. Vid omröstning mellan kommundirektörens förslag och 

Jani Sjölunds förslag röstade Jani Sjölund, Dick Sederström, Patricia Lin-

dén, Susanne Blomqvist och Linda Fagerlund för Sjölunds förslag medan 

Mika Nordberg och Jörgen Strand röstade för kommundirektörens förslag. 

Kommunstyrelsen beslutar således godkänna Sjölunds förslag. 

 

Jörgen Strand reserverar sig mot beslutet. 

 

BESLUT: 
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Kommunstyrelsen beslutar föreslå kommunfullmäktige att Mariehamns 

bildningsnämnds förslag på avtal om fritidshemsplatser och skolgång ska 

godkännas i sin helhet.  

_______________ 

KFG § 74/20.12.2022: 

Diskussion: 

Gyrid Högman föreslår att kommunfullmäktige återremitterar ärendet till 

kommunstyrelsen och att kommunstyrelsen arbetar för att en ömsesidig 

uppsägningsklausul införs i avtalet samt att man vidare diskuterar det eko-

nomiska upplägget. Förslaget understöds av Wille Valve och godkänns en-

hälligt av kommunfullmäktige. 

 

BESLUT:  

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till kommunstyrelsen med upp-

maningen att kommunstyrelsen arbetar för att en ömsesidig uppsägnings-

klausul införs i avtalet samt att man vidare diskuterar det ekonomiska upp-

lägget.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     316/22      

 

75 § BUDGET 2023 

 

KST § 191/17.10.2022:  

Enligt 64 § kommunallag för landskapet Åland (ÅFS 1997:73) ska kommu-

nen varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Förslaget till budget 

ska upprättas av kommunstyrelsen och överlämnas till kommunfullmäktige 

före utgången av november månad. Kommunfullmäktige ska därefter anta 

budgeten före utgången av året 

 

Utkastet till budget för Jomala kommun för 2023 och ekonomiplan för 

2024–2025 utgår från nämndernas och förvaltningarnas äskanden som ta-

gits fram genom samarbete mellan förvaltningscheferna och kommunens 

tjänstemannaledningsgrupp. Kommundirektörens utkast till budget för för-

valtningarna, resultaträkning och investeringsplan, enligt bilaga: 

 ./.  Bilaga A – KST § 191  

 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktige, nämndernas ordförande och be-

rörda tjänstemän håller budgetseminarium på kommunkansliet inför 2023 

års budget. Budgetförslaget presenteras och en allmän diskussion och fråge-

stund hålls i anslutning till detta. Kommunstyrelsen ger vid behov vägkost 

för ytterligare bearbetning av budgetförslaget. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar återremittera ärendet för vidare behandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 

KST § 201/7.11.2022:  

Förvaltningarna har gjort vissa justeringar och förtydliganden baserat på 

diskussionerna som hölls i samband med budgetpresentationen 17.10.2022. 

 

Förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2024–25, enligt bilaga: 

  ./.  Bilaga B – KST § 201 

 

Ekonomichef Dan Lindblom och personalchef Jesper Strandvik är inkallade 

som sakkunniga.  

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar godkänna förslaget till budget för 2023 och eko-

nomiplan för 2024–2025 enligt bilaga B samt skicka förslaget till kommun-

fullmäktige för remiss. 

 

Diskussion: 
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Kommunstyrelsen enades om att nedanstående ändringar görs under Kom-

munfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar på s. 5 i budgetför-

slaget: 

- Ändring av punkt om Allégården: Istället för försäljning av Allégården 

bereda försäljning av Jomala fastigheter Ab. 

- Ändring av punkt om äldreomsorg: Förvaltningen ges i uppdrag att med 

hjälp av en politiskt tillsatt kommitté ta fram ett förslag om hur äldre-

omsorgen konkret skall arrangeras i Jomala avseende boendeservice, in-

stitutionsvård och demensvård från och med 2024. Det anställs en pro-

jektledare som tar fram underlag och kostnader för såväl nödvändiga 

investeringar som driftskostnader för äldreomsorg i egen regi. 

- Ändring av punkt om förvaltningsorganisationen: Förvaltningen ges i 

uppdrag att med hjälp av en politiskt tillsatt kommitté se över Jomala 

kommuns förvaltningsorganisation samt digitaliseringsprocess. 

 

Kommunstyrelsen enades om att nedanstående nya tillägg skrivs in under 

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar på s. 5: 

- Utreda försäljning av det färdigplanerade Gölbyområdet som består av ca 

6 hektar med 15 stycken planerade bostadstomter. 

- Tillsätta en kommitté som ska utreda barnomsorgens servicenivå i kom-

munen.  

- Kartlägga assistentsituationen i kommunen.   

- Tillsätta politisk kommitté som tar fram en klimatstrategi för kommunen. 

 

Susanne Blomqvist föreslog även att förvaltningen ges i uppdrag att utreda 

inrättade av en miljövänlig mattvätt i Jomala, förslaget erhöll ej understöd. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns med nedanstående ändringar/tillägg. 

 

Kommunstyrelsen enades om att nedanstående ändringar görs under Kom-

munfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar på s. 5 i budgetför-

slaget: 

- Ändring av punkt om Allégården: Istället för försäljning av Allégården 

bereda försäljning av Jomala fastigheter Ab. 

- Ändring av punkt om äldreomsorg: Förvaltningen ges i uppdrag att med 

hjälp av en politiskt tillsatt kommitté ta fram ett förslag om hur äldre-

omsorgen konkret skall arrangeras i Jomala avseende boendeservice, in-

stitutionsvård och demensvård från och med 2024. Det anställs en pro-

jektledare som tar fram underlag och kostnader för såväl nödvändiga 

investeringar som driftskostnader för äldreomsorg i egen regi. 

- Ändring av punkt om förvaltningsorganisationen: Förvaltningen ges i 

uppdrag att med hjälp av en politiskt tillsatt kommitté se över Jomala 

kommuns förvaltningsorganisation samt digitaliseringsprocess. 

 

Kommunstyrelsen enades om att nedanstående nya tillägg skrivs in under 

Kommunfullmäktiges uppdrag till styrelse och förvaltningar på s. 5: 
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- Utreda försäljning av det färdigplanerade Gölbyområdet som består av ca 

6 hektar med 15 stycken planerade bostadstomter. 

- Tillsätta en kommitté som ska utreda barnomsorgens servicenivå i kom-

munen.  

- Kartlägga assistentsituationen i kommunen.   

- Tillsätta politisk kommitté som tar fram en klimatstrategi för kommunen. 

_______________ 

KFG § 51/15.11.2022:  

Styrelsens förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2024–25: 

 

 ./.  Bilaga C – KFG § 51 

 

Samtliga förvaltnings- och enhetschefer är inkallade som sakkunniga till 

remissdebatten. 

Remissdebatt: 

Följande idéer ges som färdkost inför kommunstyrelsens fortsatta behand-

ling av budgeten för 2023: 

   

- Främja folkhälsan genom ett anlägga ett utegym i åländskt trä i kommu-

nen. 

  - Tillföra ytterligare 100 000 till barnomsorgen.  

- Kompensera ekologiskt för kommunens tillväxt. 

- Dra ner på vägbelysningen då elpriserna skjutit i höjden.  

- Utreda klimatstrategin och kommunens förvaltning på annat sätt än genom 

en politisk kommitté. 

- Överväga huruvida FAB:en och Gölby-området ska förbli i kommunens 

ägo.  

- Flytta investering för räddningsbilen till 2024 även om budgetmedlen är 

upptagna i budgeten för 2023. 

- Överta Möckelövägen i kommunens ägo från 2023 för att upprätta vägbe-

lysning och eventuellt cykelbana. 

 

BESLUT: 

Kommunfullmäktige beslutar, efter avslutad remissdebatt, att återremittera 

budgetförslaget till kommunstyrelsen. 

_______________   

KST § 252/7.12.2022: 

Det som lyftes under remissdebatten har tagits under övervägande av för-

valtningen och förslaget till delar justerats. 

 

Utegym i åländskt trä - Fritidsförvaltningen avser under 2023 flytta hinder-

banan vid Vikingavallen. I samband med det kan alternativ för utegym ut-

redas. Förslaget från förvaltningen är att inte uppta medel för detta i budget 

2023 utan avvakta utredningen. 

 

Tillföra 100 000 till barnomsorgen - Förslaget har uppdaterats så att kom-

munstyrelsens dispositionsmedel utökas med 100 000. Dessa medel finns 
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då reserverade och kan användas beroende på vad kommittén för utredning 

av barnomsorgens kommer fram till. 

 

Kompensera ekologiskt för kommunens tillväxt - Den här frågan behandlas 

med fördel av kommittén för klimatprogram. 

 

Dra ner på vägbelysning - Potentiell inbesparing bör ställas mot nyttan med 

vägbelysning. Kommunen har redan en sparsam belysning och att ytterli-

gare förkorta belysningstiden bedöms av förvaltningen oändamålsenligt. 

 

Försäljning av Fastighets AB Jomalabostäder samt Gölbyområdet -  

Förslaget är inte förändrat till denna del. Förvaltningen anser att det vore 

bra att koncentrera kommunens resurser till lagstadgad kommunal service-

produktion och därför undersöka möjligheten att sälja FAB:en. Gällande 

Gölbyområdet vore det bra om resurserna som lagts på planeringen av om-

rådet leder till ett förverkligande av detaljplanen. 

 

Räddningsbilen - Medel för detta har upptagits i 2023 års budget. 

 

Belysning i Möckelö - Kostnaden för utbyte samt anläggande av ny belys-

ning mellan Hamnskärsvägen och förbindelseväg Möckelövägen-

Hammarlandsvägen uppskattas till 55 000 euro och mellan förbindelseväg 

Möckelövägen-Hammarlandsvägen och Lönnelundsgatan till 52 000 euro. 

Att enbart förverkliga den förstnämnda sträckan skulle styra gång- och cy-

keltrafiken till den redan belysta GC-vägen längs Hammarlandsvägen. 

Kommunens principer för utbyggnad av vägbelysning antagna av kommun-

fullmäktige 28.06.1983 §100 och ändrade 24.08.1999 §86 möjliggör kom-

munen att utvidga och bekosta belysningen, men bör övervägas noga ef-

tersom Möckelövägen inte ägs av kommunen. 

 

Kommittéer utan politisk representation - Förvaltningen anser att det vore 

ändamålsenligt med politisk representation i kommittéerna eftersom det 

ökar chansen att slutsatserna blir sådana att de i praktiken kommer att till-

lämpas i kommunens beslutande organ. 

 

Förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2024–25, enligt bilaga: 

  ./.  Bilaga D – KST § 252 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att budget och verk-

samhetsplan för 2023 och ekonomiplan för 2024–2025 enligt bilaga D god-

känns.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns med tillägget att anläggande av ny 

belysning mellan Hamnskärsvägen och förbindelseväg Möckelövägen-

Hammarlandsvägen tas upp i budgeten för 2023. 

_______________ 
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KFG § 75/20.12.2022: 

Budgetboken har uppdaterats i enlighet med kommunstyrelsens beslut § 

252/7.12.2022. Förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2024–

2025, enligt bilaga: 

 ./.  Bilaga E – KST § 75 

 

Ekonomichefen är inkallad som sakkunnig.  

 

Diskussion: 

Carina Aaltonen föreslår att kommunfullmäktige stryker uppdraget till 

kommunstyrelsen angående utredningen om försäljningen av Fastighetsak-

tiebolag Jomalabostäder. Förslaget understöds av Siv Ekström.  

 

Ordförande formulerar omröstningspropositionen så att Carina Aaltonens 

förslag ställs mot kommunstyrelsens förslag.  

 

Vid omröstning mellan Carina Aaltonens förslag och kommunstyrelsens 

förslag vinner kommunstyrelsens förslag med rösterna 14-2. 

  ./.  Omröstningsprotokoll bilaga F – KFG § 75 

 

BESLUT:  

Budget för 2023 och ekonomiplan för 2024–2025 antas enligt bilaga E. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     394/22      

 

76 § KOMMUNSTYRELSENS DISPOSITIONSMEDEL 2022 

 

KST § 256/7.12.2022: 

Ekonomichefens beredning: 

Budgeten för 2022 bygger på en rambudgetering, där förvalt-

ningarna/nämnderna har fått stora befogenheter att omdisponera anslag 

inom de givna ramarna. Förvaltningarna förutsätts att i första hand hitta till-

äggsmedel inom den egna ramen. Dispositionsmedel kan beviljas om äs-

kandena grundar sig på tidigare oförutsedda utgifter och/eller om omdispo-

neringar inte är möjliga utan betydande nedskärningar i någon annan verk-

samhet. Kommunstyrelsens dispositionsmedel uppgår till 100 000 euro 

2022. 

 

Lågstadieskolorna äskar om 100 000 euro och tekniska förvaltningen 

äskar om 220 200 euro av kommunstyrelsens dispositionsmedel för att 

täcka upp befarade merkostnader som inte beräknas kunna täckas med be-

fintliga medel. Totala äskandet uppgår till 320 200 euro vilket överstiger 

kommunstyrelsens budgeterade dispositionsmedel. 

 

Budgetuppföljningen för oktober 2022 visar ett prognostiserat resultat som 

är 1 875 700 euro bättre än budgeterat och det totala driftsnettot ser ut att 

hålla inom den totala budgetramen. 

 

Ledningsgruppen har bedömt att några större ingrepp i verksamheten inte 

varit nödvändiga då finansieringsintäkternas utveckling varit betydligt 

bättre än vad man trodde vid budgeteringstillfället och täcker med god mar-

ginal den befarade överskridningen. Huvudfokus har legat på att hålla ser-

vicenivån intakt samtidigt som en viss restriktivitet har förespråkats. 

 

Förvaltningarnas beräknade merkostnader, åtgärder och äskanden, enligt bi-

laga: 

 ./. Bilaga A – KST § 256 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar tilldela lågstadieskolorna 50 000 euro och tek-

niska förvaltningen 50 000 euro av kommunstyrelsens dispositionsmedel 

samt delge kommunfullmäktige kännedom om den befarade överskridning-

en inför årsavslutet. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

_______________ 

KFG § 76/20.12.2022: 

BESLUT:  

Antecknas till kännedom.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     403/22      

 

77 § KOMMUNFULLMÄKTIGES SAMMANTRÄDESDAGAR 2023 

 

KFG § 77/20.12.2022: 

Enligt 7 § förvaltningsstadgan för Jomala kommun av 17.5.2022 beslutar 

kommunfullmäktige om vilka dagar sammanträden ska äga rum. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Sammanträdena inleds klockan 19.00 och hålls i kommunkansliet. Sam-

manträdena kan ändras om anledning till det finns. Tidpunkterna nedan är 

preliminära för planeringsändamål: 

 

Tisdagen den 10 januari 

Tisdagen den 7 mars 

Tisdagen den 4 april 

Tisdagen den 2 maj 

Tisdagen den 6 juni 

Tisdagen den 29 augusti 

Tisdagen den 19 september 

Kommunstyrelsens budgetseminarium 2 oktober 

Tisdagen den 14 november 

Tisdagen den 12 december 

 

Därutöver planerar kommunstyrelsen hålla budgetseminarium till vilket 

kommunfullmäktiges ledamöter är inbjudna måndagen den 2 oktober. 

 

Kallelsen skickas per e-post. Föredragningslista och bilagor publiceras på 

kommunfullmäktiges intranät. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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78 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 19.45. 

 

Besvärsanvisning, enligt bilaga: 

 ./.  Bilaga 1. 

_______________ 
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B E S V Ä R S A N V I S N I N G 

 
FÖRBUD ATT SÖKA ÄNDRING 

 

Vad förbudet grundar sig på 

 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 

kommunallagen (ÅFS 1997:73) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 

över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 70, 76, 77, 78 

 

 

KOMMUNALBESVÄR 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Kommunalbesvär får framstäl-

las av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av be-

slutet (part) samt av kommunmedlemmarna. Ändring i ett beslut med anledning av ett rättelseyr-

kande kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om be-

slutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kom-

munalbesvär också av den som är part eller av en kommunmedlem.  

 

Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på den grunden att 

1) beslutet tillkommit i felaktig ordning, 

2) den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 

3) beslutet annars strider mot lag. 

 

Besvärsmyndighet är: 

Ålands förvaltningsdomstol 

PB 31, Torggatan 16 

AX-22 101 MARIEHAMN 

E-post: aland.fd@om.fi 

 

Paragrafer i protokollet: 69, 71, 72, 73, 74, 75 

 

Besvärstid är inom 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses ha fått del av 

beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes eller tre dagar efter att ett e-postmeddelande 

med beslutet skickades, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av be-

slutet den sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommu-

nens webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

Avgift 

 

Hos den som söker ändring genom besvär till förvaltningsdomstolen kan det tas ut en rättegångs-

avgift i enlighet med lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015). 

mailto:aland.fd@om.fi

