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168 § SAMMANTRÄDETS KONSTITUERANDE 

 

SAMMANTRÄDETS ÖPPNANDE 

Sammanträdet inleds kl. 16.00. 

 

SAMMANKALLNING OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen konstaterar att sammanträdet är lagligen sammankallat 

och beslutfört.   

 

PROTOKOLLJUSTERING 

Till protokolljusterare utses Jonas Eriksson och Suzanne Milestad Styr-

ström. 

 

FÖREDRAGNINGSLISTAN 

Föredragningslistan godkänns enhälligt. 

_______________ 

   



J O M A L A   K O M M U N  Sida 2  

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 

Kommunstyrelsen 3.10.2022 kl. 16:00 

 

 

 

    Protokolljustering:    

169 § ANMÄLNINGSÄRENDEN 

 

Till kommunstyrelsen har delgetts: 

1.Riksdagsvalet 2023, valinformation från Justitieministeriet. 

 

BESLUT:  

Antecknas till kännedom. 

_______________ 
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Dnr: DIARIET     283/22      

 

170 § FOLKHÄLSANS ALLAKTIVITETSHUS, AVGIFTER FÖR 

GRUPPHEMMET LINDÉN FRÅN OCH MED 1.1.2023 

 

KST § 170/3.10.2022: 

Äldreomsorgschefens beredning:  

Avgifterna på Folkhälsans allaktivitetshus, grupphemmet Linden, bör juste-

ras. Folkhälsan delar upp serviceavgiften i två kategorier baserat på vård-

tyngden. För gränsdragningen används mätinstrumentet RAI. Folkhälsan 

har inte ännu fastställt sin budget för 2023, men i beräkningarna har en in-

dexjustering på cirka 2 procent beaktats. Jomala kommun har budgeterat för 

en klient i demensboendet år 2023. 

 

Kommunen fastställer årligen sina egna avgifter vad gäller hyra och kost. 

Serviceavgiften fastställs i enlighet med förordningen om klientavgifter 

inom social- och hälsovården (FFS 912/1992). Indexjustering av inkomst-

gränserna sker vartannat år. 

 

I förslag till ny avgiftstaxa från och med 1.1.2023 för Folkhälsans allaktivi-

tetshus, grupphemmet Linden, har klientavgifterna höjts för att motsvara 

beräknad kostnadsökning för servicen. Kosten höjs från 12,75 euro/dag till 

13,00 euro/dag och hyran höjs från 14,25 euro/m2 till 14,50 euro/m2. Hy-

reskostnaderna berättigar till bostadsbidrag från FPA.   

 

Förslag till avgifter i Folkhälsans allaktivitetshus, grupphemmet Linden 

2023, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 170 

 

Äldreomsorgschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att avgiftstaxa för Folk-

hälsans allaktivitetshus, grupphemmet Linden, från och med 1.1.2023 fast-

ställs enligt bilaga A. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att avgiftstaxa för Folk-

hälsans allaktivitetshus, grupphemmet Linden, från och med 1.1.2023 fast-

ställs enligt bilaga A. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     284/22      

 

171 § HEMSERVICEAVGIFTER 2023 

 

KST § 171/3.10.2022: 

Äldreomsorgschefens beredning:  

För kontinuerlig och regelbunden hemtjänst tas en månadsavgift ut. Må-

nadsavgiftens storlek beror på servicens omfattning, klientens betalnings-

förmåga och hushållets storlek. Månadsavgiften regleras i förordningen om 

klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992) respektive 

landskapsförordningen (ÅFS 101:1995) om tillämpning i landskapet Åland 

av riksförfattningar om socialvård. 

 

De avgifter som tas ut för service inom social- och hälsovården och in-

komstgränserna för inkomstrelaterade avgifter binds till index med stöd av 

2 § 2 mom. lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 

734/1992) och 33 a § förordningen om klientavgifter. Indexjustering av in-

komstgränserna görs vartannat år. Enligt 2 § lagen om klientavgifter får den 

avgift som tas ut för servicen vara högst lika stor som kostnaderna för ser-

viceproduktionen. Kostnaderna för ett hemservicebesök 2021 beräknades 

utgående från bokslutet 2021 till 50,09 euro netto. 

 

Nuvarande avgifter och stödtjänster fastställdes av kommunfullmäktige ge-

nom § 54/16.11.2021 att gälla från och med 1.1.2022. Jomala kommun föl-

jer klientavgiftslagen och justerar inkomstgränserna i enlighet med de i för-

ordningen angivna inkomstgränserna (se KFG § 20/16.3.2010). Senaste in-

dexjusteringen gjordes genom ett tjänstemannabeslut av äldreomsorgsche-

fen den 24 november 2021 § 45. 

 

Avgifterna för regelbunden hemservice 2023 föreslås förbli oförändrade. I 

och med att avgiften inte får överstiga kostnaderna för produktionen av 

tjänsten korrigeras dock det angivna självkostnadspriset från 54,59 

euro/besök till 50,09 euro/besök år 2023. Avgiften för tillfällig hemservice 

justeras från minimum 8 euro/ besök till 9 euro/ besök. Mindre justeringar 

har även gjorts vad gäller priserna för stödtjänster. Äldreomsorg på distans 

avslutas som stödtjänst.   

 

Förslag till hemserviceavgifter 2023, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 171 

 

Äldreomsorgschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att avgifterna för hem-

service från och med 1.1.2023 fastställs enligt bilaga A.  

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att avgifterna för hem-

service från och med 1.1.2023 fastställs enligt bilaga A.  
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BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     316/21      

 

172 § LEKPARKSAVGIFTEN FRÅN OCH MED 1.1.2023 

 

KST § 172/3.10.2022: 

Barnomsorgsledarens beredning: 

Lekparksavgiften under år 2022 består av en fast avgift om 12 euro/månad 

samt 2,30 euro/närvarodag. Avgiften täcker ca 12 % av kostnaderna för 

verksamheten. Avgifterna får inte bli för höga eftersom de då kommer för 

nära avgifterna för barnomsorg. 

 

Utbildningschefen förordar: 

Att kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgiften i 

kommunens lekparker från och med 1.1.2023 bibehålls på samma nivå som 

under år 2022 och består av en fast avgift om 12 euro/månad samt 2,30 

euro/närvarodag. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att avgiften i kommu-

nens lekparker från och med 1.1.2023 bibehålls på samma nivå som under 

år 2022 och består av en fast avgift om 12 euro/månad samt 2,30 

euro/närvarodag. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     286/22      

 

173 § AVGIFTER INOM BIBLIOTEK OCH KULTUR 2023 

 

KST § 173/3.10.2022: 

Biblioteks- och kulturchefens beredning: 

Biblioteks- och kulturförvaltningens avgifter föreslås vara oförändrade 

2023, förutom att avgiften för meröppet-nyckelkort höjs från 2 euro till 7 

euro. Höjningen beror på de höjda inköpspriserna för nyckelkorten. 

 

Förslag till biblioteks- och kulturavgifter 2023, enligt bilaga: 

Bilaga A – KST § 173 

 

Biblioteks- och kulturchefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att förslaget 

till biblioteks- och kulturavgifter för 2023 enligt bilaga A godkänns. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar föreslå inför kommunfullmäktige att förslaget 

till biblioteks- och kulturavgifter för 2023 godkänns enligt bilaga A. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     285/22      

 

174 § IDROTTSANLÄGGNINGARNAS AVGIFTER 2023 

 

KST § 174/3.10.2022: 

Fritidschefens beredning: 

Fritidschefen har i budgetförslaget inför 2023 budgeterat med en hyreshöj-

ning om fem procent för Jomalas idrottsanläggningar. Fritidschefen har 

jämfört Jomalas taxor med både Finström och Mariehamn. Trots en höjning 

med fem procent är Jomalas taxor konkurrenskraftiga när det gäller hallhy-

ror, naturgräsplanens hyror och gymmet. Däremot ligger Jomalas konst-

gräsplan sedan tidigare på en högre hyresnivå än i Mariehamn. 

 

Förslag på idrottsanläggningarnas avgifter 2023, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga A – KST § 174 

 

Fritidschefen förordar:  

Kommunstyrelsen godkänner idrottsanläggningarnas avgifter för 2023. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen föreslår inför fullmäktige att idrottsanläggningarnas av-

gifter fastställs enligt bilaga A från och med 1.1.2023. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     358/21      

 

175 § UPPHANDLING AV KALLGARAGE VID VIKINGAHALLEN

    

 

KST § 30/14.2.2022:  Fritidschefens beredning:  

  Kommunen har genom annons i Ålandstidningen 10.1.2021 begärt in anbud 

via e-Avrop gällande byggande av ett nytt garage vid Vikingahallen. Upp-

handlingen har gjorts genom förenklat förfarande då anbuden inte beräknats 

överstiga det av Europeiska kommissionen fastställda tröskelvärdet om 214 

000 euro. Anbudsförfrågan, enligt bilaga: 

  ./.   Bilaga A – KST § 30  

 

  Vid anbudstidens utgång 2.2.2022 hade totalt sex (6) anbud lämnats in. Vid 

öppningstillfället 3.2.2022 konstaterades att alla anbudsgivare är kvalifice-

rade och alla anbud är godkända. Det lägsta anbudet är 238 400 euro exkl. 

moms. Det är 68 400 euro över det budgeterade investeringsanslaget på 

cirka 170 000 euro. Anbudssammanställning, enligt bilaga: 

 ./.   Bilaga B – KST § 30  

 

  Investeringsanslaget från 2020 var 180 000 euro. Kostnader för projektet 

har hittills varit cirka 10 000 euro för framtagande av anbudshandlingarna 

och ritningar samt kontroll av marken.  

 

  Fritidsförvaltningen har under 2021 jobbat med underlaget för det så kal-

lade kallförrådet, sedermera kallat garaget, enligt de skissritningar som tidi-

gare fritidschefen tagit fram via DEAB Ab. Tanken från början var att er-

sätta det gröna skjulet söder om Vikingahallen. Efter interna och externa 

diskussioner med personalen, DEAB Ab och Byggkonsult Ab kom fritids-

chefen fram till att platsen där nuvarande gröna skjulet står inte var lämplig 

plats för bygget, eftersom det är trångt om utrymme och det på den platsen 

inte finns utvecklingspotential av verksamheten både gällande garaget och 

förvaltningens verksamhet. I stället valdes platsen öster om konstgräsplanen 

som är en mer lämplig plats för verksamheten. Platsen kräver dock pålning 

på grund av gammal sjöbotten. 

 

Fritidschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta upphandlingen eftersom det lägsta 

anbudet om 238 400 euro exkl. moms överskrider investeringsanslaget med 

68 400 euro.  

 

Kommunstyrelsen beslutar att fritidschefen ska planera om byggnaden till 

ett kallförråd och se över placeringen av byggnaden samt uppdatera ritning-

arna och initiera en ny upphandling. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att avbryta upphandlingen eftersom det lägsta 

anbudet om 238 400 euro exkl. moms överskrider investeringsanslaget med 
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68 400 euro. 

 

Kommunstyrelsen beslutar att fritidschefen ska planera om byggnaden till 

ett kallförråd och se över placeringen av byggnaden samt uppdatera ritning-

arna och initiera en ny upphandling. 

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

________________ 

 

 

KST § 105/13.6.2022:  Fritidschefens beredning:  

Fritidsförvaltningen har tillsammans med Byggkontroll Ab planerat om 

kallförrådet och sett över placeringen samt uppdaterat ritningarna och är 

redo att initiera en ny upphandling. 

 

 Kallförrådet går nu i samma material som Vikingahallen är uppbyggd av: 

hög sockel av betong för att undvika påkörningsskador och ge en stadig 

nedre del samt med sandwichelement av plåt ovan sockeln. På detta vis 

kommer förrådet att smälta bra in mot befintlig byggnad. Väggarna är tack 

vare detta utförande färdigt isolerade för det fall att man någon gång önskar 

göra förrådet varmt. Byggnaden utförs nu utan innerväggar men förbereds 

med golvbrunnar i betongplattan. 

 

Placeringen innebär att Vikingahallens befintliga fasad mot öster utgör ena 

långsidan av byggnaden. Kostsam pålning kan undvikas tack vare bättre 

grundläggningsförhållanden.  

 

  Tack vare att förrådet planeras att byggas ihop med befintlig byggnad be-

höver nya el-, vatten- och avloppsanslutningar inte lösas och dragningarna 

för dessa installationer blir betydligt enklare.   

 

  ./.   Bilaga C – KST § 105  

 

  Fritidschefen har författat ett PM gällande processen hittills och med moti-

veringar till varför förvaltningen behöver en kallförrådsbyggnad enligt nu 

liggande förslag samt kostnadsberäkningar.   

 

  ./.   Bilaga D – KST § 105 

 

 Fritidschefen konstaterar att kommunstyrelsen bör ta ställning till tilläggs-

anslag framför allt på grund av ökade priser för virke, stål, aluminium, etc 

som ökat med cirka 20-25 procent sedan investeringsanslaget beviljades in-

för budget 2020. 

 

Kostnadskalkylen från Byggkontroll Ab är på cirka 145 600 euro. Här bör 

även kalkyleras in +15 procent för oförutsedda utgifter och prisjusteringar = 
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167 440 euro totalt. Det finns 168 000 euro budgetmedel kvar för investe-

ringen. 

 

Kalkylen för el och belysning samt grävjobb till elskåpet vid konstgräspla-

nen är beräknad till 15 000 euro. Inkluderas detta i kallförrådet innebär det 

185 000 euro totalt. Detta anser fritidsförvaltningen är ett minimikrav för att 

det nya kallförrådet ska bli ändamålsenligt. Det betyder att kommunstyrel-

sen behöver vara beredd att bevilja cirka 17 000 euro i tilläggsanslag för in-

vesteringen, och förutsatt att kostnadskalkylen håller. 

 

Det som saknas ytterligare i det nya kallförrådet är VVS, vatten, boilare, ol-

jeavskiljare. Det rör sig om ytterligare cirka 20 000 euro = cirka 210 000 

euro totalt. Det betyder att kommunstyrelsen behöver vara beredd att bevilja 

cirka 42 000 euro i tilläggsanslag för investeringen, och förutsatt att kost-

nadskalkylen håller. 

 

Fritidschefen är inkallad som sakkunnig. 
 

Fritidschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att föreslå kommunfullmäktige att bevilja 

42 000 euro i tilläggsanslag för kallförrådet (investeringsmoment 85112). 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att tilläggsmedel om 

42.000 euro skall beviljas för investeringsanslag 85112 (Fritidsförvaltning-

en/Kallförråd) för att möjliggöra att projektet utökas till ett varmförråd med 

oljeavskiljare.  

 

BESLUT: 

Kommundirektörens förslag godkänns. 

________________ 

 

KFG § 34/21.6.2022:  Fritidschefen är inkallad som sakkunnig.  

 

BESLUT: 

Kommunstyrelsens förslag godkänns. 

 

_______________ 

 

KST § 175/3.10.2022:  Fritidschefens beredning:  

Fritidschefen har begärt in anbud via e-Avrop för byggande av det nya kall-

garaget vid Vikingahallen. Anbud har begärts in enligt anbudsförfrågan, se 

bilaga:  

 ./.  Bilaga E – KST § 175 

 

  Vid anbudstidens utgång den 20.9.2022 hade totalt tre (3) anbud inkommit. 

Vid öppningstillfället den 21.9.2022 konstaterades att alla anbud är god-

kända och vid den efterföljande prisjämförelsen konstaterades att CB Kon-
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struktion Ab:s anbud om 198 700 euro exklusive moms är det godkända 

anbudet med det lägsta priset. Anbudssammanställning, enligt bilaga: 

 ./.   Bilaga F – KST § 175 

 

  Byggtiden är fastslagen till 5.11.2022-31.5.2023. 

 

Fritidschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att anta anbudet på 198 500 euro ex moms. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att anta anbudet givet av CB Konstruktion Ab 

då anbudet i enlighet med urvalsgrunderna i anbudsförfrågan är det god-

kända anbudet med det lägsta priset, 198 700 euro exklusive moms. Kom-

munstyrelsen utser sålunda CB Konstruktion Ab till entreprenör för pro-

jektet och befullmäktigar samtidigt fritidschefen att ingå avtal för kommu-

nens räkning. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr:  BRNÄLD     609/22      

 

176 § ANMÄLAN OM PRIVAT SOCIALSERVICE, HEMFIXAREN KB 

 

KST § 176/3.10.2022 

Äldreomsorgschefens beredning:  

En anmälan om privat socialservice från Hemfixaren KB (tidigare Swift-

pack KB) med FO-nummer 1021435-2 har inkommit 22.9.2022. Service-

producenten bedriver i privat regi allehanda småtjänster för äldre personer, 

både i hemmet och i trädgården (ex. uppsättning av tavlor/ lampor, teknik-

support, trädgårdsskötsel, städning etc.) Verksamheten är ej dygnet runt och 

kräver inget tillstånd från Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 

(ÅMHM). Det räcker således med en anmälan till kommunen som godkän-

ner verksamheten. Till anmälan begär kommunen in av sökanden de bilagor 

som nämns i 1 § social- och hälsovårdsministeriets förordning om privat 

socialservice (FFS 1053/2011) i tillämpliga delar samt en plan för egenkon-

troll.  

 

Anmälan samt samtliga bilagor, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 176 

 

Efter att kommunen godkänt anmälan om privat socialservice och infört 

före-taget i registret över godkända privata producenter kan kunderna anlita 

företaget. Villkoret är att en vård- och serviceplan uppgörs samt att ett 

skriftligt avtal upprättas mellan kund och företag. Inget beslut från kommu-

nen om service behövs. Kunden har sedan rätt att få service från företaget 

momsfritt. Skattemyndigheten utövar tillsyn över de godkända socialser-

viceproducenterna som finns i kommunen. 

 

Beslut om godkännande av anmälan om privat socialservice delges ÅMHM 

för kännedom. 

 

Äldreomsorgschefen förordar: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anmälan om privat socialservice 

från Hemfixaren KB (FO-nummer 1021435-2) då verksamheten uppfyller 

förut-sättningarna enligt lagen om privat socialservice (FFS 922/2011) samt 

enligt landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat 

socialservice (ÅFS 2012:36). Verksamheten bedrivs inte dygnet runt och 

behöver därmed inget tillstånd i övrigt. Hemfixaren KB införs i kommunens 

register över godkända privata socialserviceproducenter i kommunen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna anmälan om privat socialservice 

från Hemfixaren KB (FO-nummer 1021435-2) då verksamheten uppfyller 

förut-sättningarna enligt lagen om privat socialservice (FFS 922/2011) samt 

enligt landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om privat 

socialservice (ÅFS 2012:36). Verksamheten bedrivs inte dygnet runt och 
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behöver därmed inget tillstånd i övrigt. Hemfixaren KB införs i kommunens 

register över godkända privata socialserviceproducenter i kommunen. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     271/22      

 

177 § 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:  

Jomala kommun 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.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     288/22      

 

178 § FÖRFRÅGAN FRÅN SÅUD K.F. ANG. OM/TILLBYGGNAD 

 

KST § 178/3.10.2022: 

SÅUD k.f. har inkommit med en förfrågan gällande hur medlemskommu-

nerna ställer sig till en framtida om/tillbyggnad av KHS. SÅUD k.f. vill ha 

svar senast 17.10.2022. 

 

Förfrågan: 

 ./. Bilaga A – KST § 178 

 

Det är svårt att svara definitivt på frågan i det här skedet då bl.a. pris är 

okänt.  

Generellt ställer sig Jomala kommun positiv till projektet, men en förutsätt-

ning är att frågan om en ny skola på västra Åland först är klargjord: Avser 

Hammarland och/eller Eckerö bygga en ny skola på västra Åland och där-

med gå ur SÅUD så minskar behovet av elevplatser på KHS. Därför bör 

den frågan först besvaras. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen meddelar SÅUD k.f. att om ägarstruktur och antalet sko-

lor inom distriktet skall vara oförändrat så ställer sig Jomala kommun 

bakom att man går vidare med planerna genom att ta upp projektet i budget 

2023.  

 

Diskussion: 

Susanne Blomqvist föreslår att kommunstyrelsen meddelar SÅUD k.f. att 

Jomala kommun ställer sig bakom att man går vidare med planerna genom 

att ta upp projektet i budget 2023. Förslaget vinner inte understöd. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     279/22      

 

179 § FASTSTÄLLANDE AV VÄGNAMN 

 

KST § 179/3.10.2022:  

Önskemål har framförts om att kommunen ska namnge en väg och en gränd 

vid Solkatten på Solberget i Vesterkalmare då det i och med detaljplane-

ringen av området uppkom en ny vägsträcka och en gränd som idag saknar 

namn. Sökande föreslår namnen Lovägen samt Järvgränd.  

 

Ansökan samt karta över de icke namngivna sträckorna, enligt bilaga: 

                      ./.                  Bilaga A – KST § 179 

  

Enligt 49 § 3 punkten i Jomala kommuns förvaltningsstadga av 17.5.2022 

beslutar kommunstyrelsen om namngivning av gator och vägar och handhar 

övrig övergripande hantering av adressystemet. 

  

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar namnge den i Bilaga A markerade vägen till 

Lovägen samt gränden till Järvgränd. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     223/22      

 

180 § YTTRANDE ÖVER NY VÄGTRAFIKLAGSTIFTNING 

 

KST § 180/3.10.2022: 

Landskapsregeringen har inkommit med begäran om yttrande över förslag 

till ny vägtrafiklagstiftning. Yttrandet skall vara Landskapsregeringen till-

handa senast 17.10.2022. 

 

Lagförslaget, enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A- KST § 180 

 

Förslaget innebär en mängd förändringar, bl.a. ändras var flyttning av for-

don regleras och var gående rekommenderas färdas på en GC-väg. 

 

Kommunens räddningschef har följande synpunkt att anföra: 

 

§ 7 kunde med fördel förtydligas med ett moment att skyldigheten upphör 

då polis- eller räddningsmyndighet anlänt till platsen, om inte tydligt tecken 

avges från ovan nämnda myndighet. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar avge synpunkterna som framkommer i bered-

ningen ovan som sitt yttrande till landskapsregeringen. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     267/21      

 

181 § ANSÖKAN OM SAMTYCKE TILL STYCKNING 

 

KST § 181/3.10.2022: 

Henrik Viktorsson anhåller om samtycke gällande styckning av ett obrutet 

område från fastighet Norrgårds RNr 1:12 i Möckelö by, Jomala (170-420-

12-2-M627). Anhållan, enligt bilaga: 

                     ./.                   Bilaga A – KST § 181 

 

Kommunens planerare har 8.9.2022 inkommit med utlåtande över anhållan. 

Utlåtande, enlig bilaga:  

                    ./.                    Bilaga B – KST § 181 

 

Av utlåtandet framgår följande: 

Avstyckningen angränsar Småholmsvikens nordöstra del där 50 meter 

strand berörs. Inom området finns en befintlig gång- och cykelbana, övriga 

delar av avstyckningsområdet är obebyggda. Området berörs av Möckelö 

delgeneralplan från 2011 och delgeneralplaneändringen antagen av kom-

munstyrelsen 23.11.20. Enligt delgeneralplanen från 2011 så uppskattas 

markanvändningen till största del av RN område för närrekreation i väst och 

BS-1 område i öst. Området har dock klassificerats om i delgeneralplane-

ändringen där de centrala delarna av avstyckningen numera innefattar ett 

flertal sn-objekt som avser naturobjekt med skyddsvärde. Ett stråk som är 

betecknat som L-1 jordbruks- och skogsdominerat område finns numera 

också i avstyckningens centrala delar.  

 

Då denna anhållan endast avser avstyckning och ingen anhållan till bygg-

nation så finns det inget skäl att tro att markanvändningen på grund av av-

styckningen skulle bli förändrad. Planeraren förordar att Jomala kommun 

beviljar styckning av området enligt 33 § i fastighetslagen. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar godkänna en styckning av fastigheten Norrgårds 

(fastighetsnummer 170-420-12-2-M627). 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET      70/21      

 

182 § BEGÄRAN OM KÖP AV PYLONOMRÅDE 

 

KST § 182/3.10.2022: 

Varuboden på Åland Ab har den 9.3.2021 initierat ett ärende kring möjlig-

heten att ha reklampylon på kommunens fastighet 170-420-10-21. Anhållan 

har kompletterats två gånger och i den senaste kompletteringen från 

22.9.2021 anhåller Varuboden Åland Ab om att Teboils pylon ska få stå 

kvar på den plats den för närvarande är placerad, d.v.s. invid Varubodens 

södra affärslokal. Varuboden undrar även om de får tillåtelse att upprätta en 

egen pylon där Teboil tidigare hade sin pylon, d.v.s. vid västra hörnet av 

markområdet, invid rondellen. Vidare begär Varuboden om att få köpa detta 

område 

 

Varuboden på Åland Ab:s anhållan, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga A – KST § 182 

 

Kommunens planläggare har lämnat ett utlåtande till anhållan den 

16.9.2022, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga B – KST § 182 

 

Av utlåtandet framgår följande: 

Enligt gällande detaljplan 20.10.2017 är området som berörs av pylonerna 

reserverade för P (parkområde som ska iordningställas och underhållas, 

slänter ska planteras med låga bergtallar eller annan jämförbar växt.) 

 

Teboils pylon har flyttats till den nuvarande platsen i samband med bygget 

av g/c tunnlarna i Möckelö. Medgivande av kommunen från år 2006 finns 

för pylonen på den ursprungliga platsen. Det finns ingen orsak att flytta 

Teboils pylon tillbaka till den ursprungliga platsen, den kan stå kvar på dess 

nuvarande plats så länge nuvarande arrendekontraktet mellan Teboil och 

Varuboden fortgår till hösten 2023. Då nuvarande arrendetid upphör bör 

Varuboden försäkra att de tar ned pylonen och återställer området till ur-

sprungligt skick.  

 

Vad gäller Varuboden Ålands anhållan om att uppföra en ny reklampylon 

på den ursprungliga platsen (invid g/c banan vid rondellen) så är det att fö-

redra att Varuboden köper ett område av kommunen för pylonen i stället för 

ett arrende eftersom kommunens policy har varit att inte tillåta reklam på 

kommunens mark. Området bör då vara så stort att underhåll av pylonen 

kan utföras inom eget område, att rekommendera är även att området skulle 

vara sammanhängande med Varubodens nuvarande fastighet så att tillträde 

kan ske över egen mark. Området är planlagt som parkområde som ska 

iordningställas och underhållas och bör då i fortsättningen hållas i vårdat 

skick av Varuboden. Vid en eventuell försäljning bör den prisnivå som till-

lämpats vid försäljningen mellan kommunen och Varuboden i samband 

med planerändringen år 2021 tillämpas. 
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Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ställer sig positiv till att kommunen kan sälja ett stycke 

mark för placering av en reklampylon där den ursprungliga Teboilpylonen 

stod. Kommunstyrelsen uppdrar åt förvaltningen att ta fram karta och pris 

samt förhandla med Varuboden på Åland AB om villkor för en eventuell 

försäljning. 

  

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     289/22      

 

183 § RIKSDAGSVALET 2023, FASTSTÄLLANDE AV FÖRHANDS-

RÖSTNINGSSTÄLLENA SAMT RÖSTNINGSSTÄLLENA PÅ 

VALDAGEN I JOMALA KOMMUN 

 

KST § 183/3.10.2022: 

Riksdagsvalet förrättas söndagen den 2 april 2023. På Åland, liksom i öv-

riga Finland, anordnas förhandsröstning under perioden 22 – 28 mars 2023. 

 

Enligt 8 § i vallagen (FFS 714/1998) utgör kommunen ett röstningsområde, 

om det inte är nödvändigt att dela in kommunen i flera röstningsområden. 

Kommunfullmäktige beslutar om röstningsområdena. Kommunfullmäktige 

i Jomala beslöt genom § 11/21.1.2003 att dela in kommunen i två röst-

ningsområden, vid riksdagsvalet 2023 iakttas denna indelning i röstnings-

områden. På valdagen ska varje röstningsområde ha ett röstningsställe.  

 

Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen bestämma de allmänna för-

handsröstningsställena samt röstningsställena på valdagen i kommunen om 

inte något annat följer av särskilda skäl. Varje kommun beslutar självstän-

digt och efter eget gottfinnande hur många allmänna förhandsröstningsstäl-

len kommunen ska ha och var de ska placeras. Enligt 17 § vallagen sköts 

förhandsröstning på allmänna förhandsröstningsställen av valförrättare. 

Varje allmänt förhandsröstningsställe ska ha åtminstone två valförrättare. 

Det är den kommunala centralnämnden som förordnar valförrättare till ett 

allmänt förhandsröstningsställe 

 

De senaste valen har Jomala kommun anlitat Åland Post Ab och postkon-

toret i Mariehamn för förhandsröstningen. Åland Post Ab har meddelat att 

de även inför riksdagsvalet 2023 kommer tillhandahålla förhandsröstning 

vid postkontoret i Mariehamn och har 28.9.2022 inkommit med avtalsför-

slag inför riksdagsvalets förhandsröstning. Avtalsförslag, enligt bilaga: 

                     

  ./.                  Bilaga A – KST § 183 

 

Av 48 § vallagen följer att kommunstyrelsen beslutar under vilka tider för-

handsröstning vid ett allmänt förhandsröstningsställe sker. Förhandsröst-

ning vid ett allmänt förhandsröstningsställe får inte infalla vardagar före 

klockan 8.00 eller efter klockan 20.00 och inte heller lördagar och söndagar 

före klockan 9.00 eller efter klockan 18.00. 

 

Kommundirektörens förslag:  

Kommunstyrelsen beslutar att i 9 § vallagen (FFS 714/1998) avsedda för-

handsröstningsställen i Jomala kommun ska vara följande för riksdagsvalet 

2023:  

 

1. Postkontoret i Mariehamn (allmänt).  
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2. Kommunalförbundet Oasen vård- och boendecenters verksamhetsenhet i 

Jomala (anstalt).  

 

Förhandsröstningens dagar och öppettider fastställs i enlighet med Bilaga 

A. 

 

Vidare beslutar kommunstyrelsen att Vikingaåsens skola fungerar som 

röstningsställe på valdagen för röstningsområde 1 och att Frideborg funge-

rar som röstningsställe på valdagen för röstningsområde 2.  

 

Kommunstyrelsen beslutar även befullmäktiga kommunsekreteraren att 

samordna och lämna in information om röstningsställen, de dagar och tider 

då förhandsröstningsstället är öppet samt övriga valrelaterade uppgifter i 

valdatasystemet och/eller till DVV. 

 

Kommunstyrelsen beslutar avslutningsvis delge den kommunala centralval-

nämnden beslutet för kännedom och för att den kommunala centralnämnden 

i god tid ska ha möjlighet att förordna om valförrättare. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     290/22      

 

184 § ANHÅLLAN OM TILLSTÅND FÖR BISYSSLA 

 

KST § 184/3.10.2022: 

Vik. kommunsekreterarens beredning: 

Planläggare Mathias Rösgren har 23.9.2022 anhållit om bisysslotillstånd för 

att utanför ordinarie arbetstid få verka som offentligt köpvittne och konsult 

inom lantmäteribranschen. Bisysslan består av köpvittnes uppdrag såsom 

bestyrkande och upprättande av köpehandlingar samt övriga konsultupp-

drag inom lantmäteribranschen. Typiska konsultärenden består av hjälp 

med vägenhetsfördelningar för enskilda vägar, vägstämmor, delägarstäm-

mor och övrig juridisk sakkunnighet inom lantmäteribranschen. 

 

Enligt 86 § kommunens förvaltningsstadga av 17.5.2022 ska beslut om bi-

sysslotillstånd för tjänstemän fattas av kommunstyrelsen. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar bevilja bisysslotillstånd till planläggare Mathias 

Rösgren för att utanför ordinarie arbetstid få verka som offentligt köpvittne 

och konsult inom lantmäteribranschen. Eventuella uppdrag får inte ske un-

der ordinarie arbetstid eller annars påverka tjänsteutövningen som planläg-

gare i Jomala kommun. Konsulttjänsterna ska inte beröra kommunens verk-

samhet. Alla eventuella intressekonflikter ska undvikas. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     278/22      

 

185 § UTLÅTANDE ÖVER KOMMUNERNAS SOCIALTJÄNST K.F.:S 

FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2023 

KST § 185/3.10.2022: 

Kommunernas socialtjänst k.f. (”KST”) har inkommit med förvaltningens 

utkast till budget för 2023. Budgetutkast, enligt bilaga: 

                      ./.                  Bilaga A – KST § 185 

 

Förslaget är i detta skede inte godkänt av förbundsstyrelsen. Kommundirek-

tören är ledamot i förbundsstyrelsen. Fredagen den 30.9.2022 hölls ett bud-

getseminarium vid vilket kommunen representerades av Patricia Lindén. 

 

I budgetberedningen förklaras en kostnadsutökning om ca 2 miljoner. Pro-

gnosen för utfall 2022 ger vid handen en prognostiserad underskridning om 

ca 1 miljon. I praktiken är budgetförslaget därmed en utökning om 3 miljo-

ner varav alltså bara 2 miljoner är motiverade i beredningen. På intäktssidan 

har inte en omräkning av landskapsandelarna gjorts. Dessa prognostiseras 

öka med mellan 0,4 och 0,8 miljoner. Det noteras också att en del utökning-

ar som kan bedömas icke nödvändiga föreslås i budgeten (t.ex. personalsek-

reterare, fastighetsingenjör). 

 

Om budgeten verkställs enligt förslaget ökar Jomala kommuns kostnader 

med ca 500.000 euro. 

 

Beredningen kan komma att kompletteras efter budgetseminariet den 

30.9.2022. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar meddela Kommunernas socialtjänst k.f. att 

kommunen inte omfattar förslaget. Jomala kommun önskar att budgeten ju-

steras så att kostnader minskas med ca 1 miljon och intäkterna justeras upp 

gällande landskapsandelar. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     277/22      

 

186 § UTLÅTANDE ÖVER OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER 

K.F.:S FÖRSLAG TILL BUDGET FÖR 2023 

 

KST § 186/3.10.2022: 

Oasen boende- och vårdcenter k.f. (”Oasen”) har 21.9.2022 inkommit med 

ett förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2024-2025. Ett eventu-

ellt utlåtande ska vara inlämnat senast 12.10.2022.  

 

Oasens förslag till budget för 2023 och ekonomiplan för 2024-2025, enligt 

bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST § 186 

 

Oasens förslag till budget innehåller kostnader om 6 383 661 euro vilket är 

en ökning om 108 721 euro jämfört med bokslut 2021. Budgeterad beman-

ning ökar från 73,35 (2022) till 75,01 (2023).  

 

Avgifterna förändras enligt nedan: 

 Bs 21 Bu 22 Bu 23 

Inst. 216,73 190,42 245,12 

Demens 205,34 220,60 194,62 

ESB 135,49 143,61 141,12 

Grundavg. 41,80 38,97 35,81 

 

Oasens avskrivningar debiteras medlemskommunerna i förhållande till äga-

randel. Totala avskrivningar budgeteras till 271 987 euro varav 101 488 är 

Jomalas andel. 

 

Värt att lyfta är att det saknas en tydlig redogörelse för vad som planeras för 

allmän förvaltning för 2023. Det finns upptaget en ekonom i personaltabel-

len men ingen pågående rekrytering. 

 

Vidare är i budget 2023 upptaget investeringar som uppgår till 545 178 euro 

men finansieringsanalysen anger inte upptagande av lån till samma belopp 

utan ca halva beloppet finansieras med årsbidrag. I grundavtalet står att för-

bundet ska finansiera investeringar med lån. Jomala har tidigare påpekat att 

kommunalförbundet bör låna för sina investeringar. 

 

Investeringarna bör också tydligare beskrivas, t.ex. är beskrivningen ”om-

byggnationer 318 578 euro” ganska intetsägande. Med ett så exakt belopp 

budgeterat finns sannolikt en tydlig plan att redogöra för. Svepande begrepp 

som ”brådskande renoveringar” bör också om möjligt undvikas. 

 

Gällande avdelningen Pellas anges att bemanningen ökar med två stycken 

närvårdare men lönekostnaderna ökar med 217 000. Något tycks således 

vara fel. För hela förbundet är personalförändringen bs 2021 – bu 2023 ca 

minus 10 helårsverken och personalkostnaderna ökar med 200 000. Detta 
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sammantaget tyder på att något är felräknat eller att siffrorna som anges inte 

är desamma som ligger till grund för respektive beräkning. Förbundsdirek-

tören var vid mailkontakt uppgivit att siffrorna för 2023 är korrekta. Det 

måste således vara siffrorna från 2021 som är fel, och vari felet består bör 

utredas. 

 

Det finns heller inte angivit någonstans vilken beläggning som planeras för. 

En sådan tabell borde införas. En tabell där effekten av KSTs hyra av en 

avdelning kunde också införlivas för att öka transparensen. 

 

Följande kommentar gav Jomala för budget 2022, och den är fortfarande 

aktuell: 

 

Gällande köket framgår inga nyckeltal vilket Jomala kommun tidigare påta-

lat behovet av. Portionspriser behöver räknas ut för att kunna jämföra kost-

naden med anda liknande enheter. Enligt budgetförslaget planeras 5,46 

tjänster för sammanlagt 60 (?) budgeterade vårdplatser. Det innebär att det 

finns nästan en kökspersonal per 10 klienter. Enligt bemanningsredogörel-

sen är köket bemannat med tre personer dagtid må-fre och två personer dag-

tid lö-sö. Vad är anledningen till att det behövs mer personal under varda-

garna? Hur mycket hade kunnat sparas genom att ha lägre bemanning även 

då och vad hade konsekvenserna blivit? 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen beslutar skicka beredningen ovan som utlåtande över 

budgetförslaget. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     185/22      

 

187 § OASEN BOENDE- OCH VÅRDCENTER K.F.:S FÖRBUNDSFULL-

MÄKTIGEMÖTE 14.10.2022, DIREKTIV TILL OMBUD 

KST § 187/3.10.2022: 

Oasen boende- och vårdcenter k.f. (”Oasen”) har kallat till sammanträde för 

förbundsfullmäktige den 14.10.2022 kl 13:00 i Oasens matsal. Jomalas re-

presentant är Peggy Eriksson med Tage Eriksson som ersättare.  

 

Kallelsen enligt bilaga: 

 ./. Bilaga A – KST §187 

 

28.9.2022. Ärenden som skall behandlas är: 

 

18§ Sammanträdets öppnande 

19§ Sammanträdets laglighet och beslutsförhet 

20§ Godkännande av föredragningslistan 

21§ Val av protokolljusterare 

22§ Tilläggsbudget 2022 

23§ Sammanträdets avslutande 

 

Gällande tilläggsbudgeten står ägarna inför fait accompli och något ut-

rymme för att inte bevilja tilläggsbudgeten finns egentligen inte. Det kan 

konstateras att tidigare misstag gällande justeringspotter är en förklaring till 

tilläggsbudgeten och att anlitande av externa tjänster är en annan. Kostnader 

för externa tjänster hittills under 2022 kan uppskattas till åtminstone 12.000 

euro. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen ger som direktiv till ombud att tilläggsbudgeten kan 

godkännas men att följande kläm ska föreslås: Förbundsfullmäktige upp-

manar förvaltningen att vidtaga åtgärder för att tillse att egna eller med-

lemskommunernas resurser används i stället för att kostsamma externa ex-

perttjänster anlitas. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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Dnr: DIARIET     274/22      

 

188 § FÖRFRÅGAN OM INLÖSEN AV ANDELAR I OASEN BOENDE- 

OCH VÅRDCENTER K.F. 

 

KST § 188/3.10.2022: 

Oasen boende- och vårdcenter k.f. har inkommit med en förfrågan till med-

lemskommunerna om att lösa in Hammarlands andelar med anledning av 

Hammarlands anhållan om utträde. Priset för inlösen är 16 340,56 euro per 

andel. 

 

Jomala kommun har inte intresse av att köpa fler andelar så länge besluten i 

Oasen inte fattas med majoritetsbeslut. 

 

Kommundirektörens förslag: 

Kommunstyrelsen meddelar Oasen boende- och vårdcenter k.f. att Jomala 

kommun inte har intresse av att lösa in Hammarlands andelar. 

 

BESLUT:  

Kommundirektörens förslag godkänns.  

_______________ 
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189 § SAMMANTRÄDETS AVSLUTANDE 

 

Sammanträdet avslutas kl. 17.45. 

 

Besvärsanvisning, enligt bilaga: 

                    ./.                    Bilaga 1. 

_______________ 
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ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 

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:  

169, 170, 171, 172, 173, 174, 177, 178, 180, 182, 185, 186, 187, 188, 189 

 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande enligt 

110 § kommunallagen kan framställas över beslutet. 

 

Paragrafer i protokollet: 168, 175, 176, 179, 181, 183, 184 

 

Enligt annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan nämnda beslut. 

 

Paragrafer i protokollet och grunderna för besvärsförbud: - 

 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 

 

Myndighet till vilken rättelseyrkande kan framställas samt tid för yrkande av rättelse 

 

Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser eller den vars rätt, skyldighet 

eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av kommunmedlemmarna. 

 

Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 

 

Kommunstyrelsen i Jomala 

PB 2 

AX-22 151 JOMALA 

 

Paragrafer i protokollet: 168, 175, 176, 179, 181, 183, 184 

 

Yrkandet ska framställas inom 14 dagar från 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.  

 

Rättelseyrkandets innehåll 

 

Rättelseyrkandet ska innehålla ändringsyrkande (hur man vill att beslutet ska ändras) och vad det 

grundar sig på (varför beslutet ska ändras). Yrkandet ska undertecknas av den som framställer 

det. 


