
Sammanställlning över kostnader på 4 år

1. Alégården renovering 2. Hyra av modul 3. Direkt Köp av modul

Hyreskostnad 4 år 115 200 €

Renovering 100 000 €

Etablering 29 500 € 29 500 €

Aetablering 19 500 €

Köp av modul 395 000 €

Övriga anläggningsarbeten 30 000 € 30 000 €

El, värme 5 000 € 20 000 € 20 000 €

Hyresbortfall 24 650 €

Totalt 129 650 € 214 200 € 474 500 €

Magnus Nordin

16.09.2022
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Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448 PB 2 E-post: info@jomala.ax 
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

 

 

JOMALA KOMMUN   

 

 

 

 

 

Protokoll 

Kommitté för kommunal utvecklingsplan 

 

 

7.3.2022 kl 16.00-17.30 

 

Närvarande: Mika Nordberg (ordf.), Sandra Listherby, Jonas Eriksson, Susanne Blomqvist, Emilia 

Josefsson, Magnus Nordin, Mathias Rösgren, Christian Dreyer (sekr.). 

 

 

1 Mötet förklarades öppnat och ordförande förklarade alla välkomna. 

 

2 En inledande fri diskussion i syfte att formulera kommitténs uppdrag fördes. Kommittén enades 

om att åtminstone utföra följande: 

- Uppdatera planläggningsprogrammet 

- Uppdatera gc-planer, ink principer för belysning 

- Uppdatera planer för vägar och grusvägar 

- Fastställa någon form av ”servicenivåprinciper” för kommunens bostadsområden 

- Upprätta en lista över småsaker som är ofärdiga gällande infrastrukturen 

- Formulera någon slags ”utvecklingsplan” som riktgivande för kommunens planering 

 

3 Kommittén enades om att målet var att med ca 1 möte per månad hinna arbeta fram tillräckligt 

beslutsunderlag inför höstens budgetarbete. 

 

4 Kommande möte bestämdes till 28.3 kl 16.00. Vid det mötet skall planläggningsprogrammet 

behandlas. Därpå kommande möte skall gc-planen behandlas. 

 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

 

Christian Dreyer 
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Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448 PB 2 E-post: info@jomala.ax 
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

 

 

JOMALA KOMMUN   

 

 

 

 

 

Protokoll 

Kommitté för kommunal utvecklingsplan 

 

 

24.3.2022 kl 16.00-18:00 

 

Närvarande: Mika Nordberg (ordf.), Sandra Listherby, Susanne Blomqvist, Emilia Josefsson, 

Magnus Nordin, Mathias Rösgren, Christian Dreyer (sekr.). 

 

 

5 Mötet förklarades öppnat och ordförande förklarade alla välkomna. 

 

6 Kommunens befintliga, pågående och initierade planläggningar föredrogs av planläggare 

Rösgren. Kommittén diskuterade planerna och inhämtade information kring deras geografiska och 

förvaltningsmässiga situation. Det konstaterades att enbart befintliga planer ger möjlighet till många 

hundra nya bostäder i kommunen. 

 

7 Kommittén enades om att det finns anledning att koncentrera resurserna till förtätning och 

utveckling av nuvarande delgeneralplaner framom att ta fram nya delgeneralplaner. Det beslutades 

att Rösgren ska ta fram ett utkast på planläggningsprogram baserat på detta, vilket ska delges på 

mail och godkännas genom elektroniskt förfarande som kommitténs beredning inför 

kommunstyrelsens behandling av planläggningsprogrammet. 

 

8 Kommande möten bestämdes till 19.4 kl 16.00 (gc-vägar och vägar), 23.5 kl 16.00 samt 20.6 kl 

16.00. 

 

 

 

Protokollförare 

 

 

 

Christian Dreyer 

 

 

 



Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448 PB 2 E-post: info@jomala.ax 
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

 

 

JOMALA KOMMUN   

 

 

 

 

 

Protokoll 

Kommitté för kommunal utvecklingsplan 

 

 

23.5.2022 kl 16.00-18:58 

 

Närvarande: Mika Nordberg (ordf.), Sandra Listherby, Susanne Blomqvist, Jonas Eriksson, Emilia 

Josefsson, Magnus Nordin, Mathias Rösgren, Christian Dreyer (sekr.). 

 

 

9 Mötet förklarades öppnat och ordförande förklarade alla välkomna. 

 

10 Kommunens vägar och gc-vägar gicks igenom under ledning av tekniska chefen. 

 

Gällande vägar hade kommittén inga förslag på förändringar av underhållsprioriteringen men 

önskar att aktuell excelfil uppdateras enligt senaste ekonomiplan. Kommittén var också enig om att 

planerna på rondell invid Möckelö måste påskyndas så att områdets trafiklösning kan planeras och 

förbättras. 

 

I nuvarande gc-utbyggnadsplan skall följande prioriteras: 

- Den lilla biten mellan Norrgårdsvägen och Hammarlandsvägen 
- Sträckan från rondellen på Norrgårdsvägen fram till Erikavägen 
- Cykelväg H och I så att sträckan Sviby daghem via Norra bergshöjden förbinds med 

Kantarellenområdet. För detta önskar kommittén snarast en omprojektering av 
sträckningen av planerad gc-väg I 

Utöver detta anser gruppen att en ny plan för utbyggnad av GC-vägar bör beredas in skyndsam 

ordning så att den kan gälla från 2023 eller 2024. 

 

Vidare diskuterades belysning. Kommittén ansåg att belysning på befintliga gatuområden skall tas 

ställning till om frågan aktualiseras av boende. På gc-vägar skall kommunen inte tillföra belysning 

på befintliga vägar förutom på sträckan Västerkalmarevägen-Båtsmansgränd söder om 

Lemlandsvägen där kommittén anser att belysning bör installeras snarast. 

 

11 Avloppssystemet gick igenom under ledning av tekniska chefen. 

 

Kommittén anser att det är av yttersta vikt att de tre stammarna öster, väster och norrifrån förnyas 

och kapacitetsuppgraderas snarast möjligt. Kommittén anser också att som alternativ till ny stam 

norrifrån kan undersökas kostnad för ett eget reningsverk samt att dra en sjökabel från Möckelö till 

Lotsbroverken. 

 

12 Kommande möte är 20.6 kl 16.00. Vid detta skall kommunens servicestandard avhandlas. 

Därefter skall kommittén hålla minst ett möte efter sommaren för att godkänna en slutrapport. 

 

 

Protokollförare   Christian Dreyer 

 



Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448 PB 2 E-post: info@jomala.ax 
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

 

 

JOMALA KOMMUN   

 

 

 

 

 

Protokoll 

Kommitté för kommunal utvecklingsplan 

 

 

20.6.2022 kl 16.00-17:40 

 

Närvarande: Mika Nordberg (ordf.), Sandra Listherby, Susanne Blomqvist, Jonas Eriksson, Emilia 

Josefsson, Magnus Nordin, Mathias Rösgren, Christian Dreyer (sekr.). 

 

 

13 Mötet förklarades öppnat och ordförande förklarade alla välkomna. 

 

14 Teknisk chef gick igenom vilka beslut och riktlinjer som i nuläget styr kommunens tekniska 

förvaltning. Sammanställning som bilaga 1. Behov av nytt samlat dokument med kommunens 

servicenivå konstaterades, dels för att vara översiktligt och dels för att till delar uppdatera 

innehållet. 

 

15 Kommande möte planeras till 29.8 kl 16.00. Inför detta möte skall förvaltningen ta fram en 

slutrapport från gruppens arbete och ett förslag på dokument med servicenivåer.  

 

 

Protokollförare   Christian Dreyer 

 



Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448 PB 2 E-post: info@jomala.ax 
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

 

 

JOMALA KOMMUN   

 

 

 

 

 

Protokoll 

Kommitté för kommunal utvecklingsplan 

 

 

29.8.2022 kl 16.00-17:30 

 

Närvarande: Mika Nordberg (ordf.), Susanne Blomqvist, Jonas Eriksson, Heidi Eriksson, Magnus 

Nordin, Mathias Rösgren, Christian Dreyer (sekr.). 

 

 

16 Mötet förklarades öppnat och ordförande förklarade alla välkomna. 

 

17 Utkast på slutrapport diskuterades och godkändes. 

 

 

 

 

 

 

 

Protokollförare   Christian Dreyer 

 



 

 

 

                                                                                                          
 

 

PRINCIPER FÖR UPPBÄRANDE AV BARNOMSORGS- OCH FRITIDSHEMSAVGIFT 

 

Antagna av kommunfullmäktige den 

Ikraftträdande den 1 januari 2023 

 

Barnomsorgs- och fritidshemsavgiften uppbärs som månadsavgift. Månadsavgiften uppbärs 

alltid, även för tillfälliga frånvarodagar. 

 

UNDANTAG: 

 

• Om barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom minst tio sammanhängande verksamhetsdagar 

uppbärs halv månadsavgift.  Om sjukfrånvaron går över månadsskiftet sänks avgiften endast 

för en månad. 

 

• Om barnet är frånvarande p.g.a. sjukdom alla verksamhetsdagar under en kalendermånad 

uppbärs ingen avgift för denna månad. 

 

• Under sommarmånaderna juni, juli och augusti kan en avgiftsfri månad erhållas om man 

under en sammanhängande period om minst fyra hela veckor inte nyttjar 

barnomsorgsplatsen. Om barnet är frånvarande minst fyra sammanhängande veckor under en 

annan del av året än under tiden juni-augusti erhålls en avgiftsfri månad då i stället. 

 

• Om barnet under sommarmånaderna juni, juli och augusti sammanhängande är frånvarande 

minst åtta hela veckor, av annan orsak än sjukdom, beviljas avgiftsfritt för en månad och 

utöver den avgiftsfria månaden beviljas reducering av avgiften för den andra månaden så att 

endast en halv månadsavgift uppbärs. 

 

• Om särskilda samhällsomfattande tillstånd råder har kommunstyrelsen rätt att för max två 

månader besluta om temporära regler för avgiftsfrihet. Beslutet kan vid behov gälla 

retroaktivt. 

 

• För förundervisning under minst 4 timmar per arbetsdag under läsåret innan barnet börjar 

grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt uppbärs ingen avgift. 

Avgiftsfriheten gäller alla dagar från höstterminens start till vårterminens slut. 

 

• För barn med skoluppskov uppbärs ingen avgift under uppskovsåret. 

 

• För sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen om 

tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och för 

specialfritidshem (ÅFS 1978:48) uppbärs ingen avgift. 

 

• Avgift uppbärs inte under den tid föräldrapenningsdagar tas ut för barnet, om 

vårdnadshavaren meddelat kommunen detta enligt följande: 

 

Ett regelbundet uttag av högst fem föräldrapenningsdagar för barnet ska meddelas kommunen 

senast två veckor före den första föräldrapenningsdagen tas ut. Ett uttag av mer än fem 

föräldrapenningsdagar i följd för barnet ska meddelas kommunen senast sex veckor före 

perioden börjar. Meddelande om uttag av föräldrapenningsdagar ska göras skriftligt. 
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• Om föräldrarna själva kan ordna vården under barnomsorgens planeringsdagar är de dagarna 

avgiftsfria. 

 

• En månadsavgift som är mindre än 10 euro uppbärs inte. 

 

• Om barnomsorgen börjar eller upphör mitt under en månad betalas enligt antalet 

inskrivningsdagar, inskolningen är avgiftsfri. Divisor 20. 

_____________ 

 

Att dessa principer överensstämmer med kommunfullmäktiges beslut intygas av: 

 

Jomala den xx september 2022 

 

 

Christian Dreyer 

Kommundirektör 



 
 

 

B A R N O M S O R G S A V G I F T E R  2 0 2 3  

för Jomala kommun 
 

Antagna av kommunfullmäktige den 20 september 2022 § xxx 

Ikraftträdande den 1 januari 2023. 

 

Avgift för barnomsorg (daghem, gruppfamiljedaghem och familjedaghem) bestäms enligt 

familjens storlek och inkomst. Familjen ska årligen lämna in intyg över sina inkomster. När 

barnet börjar i barnomsorgen ska inkomstuppgifterna lämnas in inom samma månad barnet 

börjar. 

 

Beskattningsintyg över den senast fastställda beskattningen ska lämnas av alla familjer. Då 

uppgifter om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning 

motsvarande 6 procent av lönen. 

 

Om man inte lämnar in intyg eller om intygen är ofullständigt ifyllda debiteras högsta 

barnomsorgsavgift. 

 

Familjestorlek Nedre inkomstgräns 

euro/mån 

Avgiftsprocent 

(räknas på 

överstigande del) 

Inkomst som ger 

maxavgift,  240 

euro 

2 personer 1 248,- 11,5 3 334,96 

3 personer 1 456,- 9,4 4 009,19 

4 personer 1 664,- 7,9 4 701,97 

5 personer 1 872,- 7,9 4 909,97 

6 personer 2 080,- 7,9 5 117,97 

Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt hushåll sammanboende makar, 

personer i äktenskapsliknande förhållande (samboende) eller andra vårdnadshavare samt 

minderåriga barn som bor i samma hushåll. 

 

Maxavgift: 240 euro, heltid, i medeltal över 35 timmar/vecka, 100 % 

 192 euro, deltid, i medeltal 25-35 timmar/vecka, 80 % 

 144 euro, halvtid, i medeltal högst 25 timmar/vecka, 60 % 

  

Avgiften är för det yngsta barnet i familjen (barn 1) 

 

Syskonrabatt: 20 % för det näst yngsta barnet (barn 2) 

                       50 % (barn 3, o.s.v.) 

 
Förundervisningen är avgiftsfri läsåret innan barnet börjat grundskolan eller får motsvarande 

undervisning på annat sätt. Avgiftsfriheten gäller alla dagar från höstterminens start till 

vårterminens slut. 

 

Barnomsorgsavgift uppbärs inte under det år barnet beviljats uppskov med att inleda sin 

skolgång. 

 

För familjer med inkomster under avgiftstaxans nedre inkomstgräns fastställs avgiften till 0 

euro. 

 

Barnomsorgsavgifterna baserar sig på bestämmelserna i landskapslagen om barnomsorg och 

grundskola (ÅFS 2020:32) samt på kommunfullmäktiges beslut. 
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FASTSTÄLLANDE AV BARNOMSORGSAVGIFT 

 

 

Barnomsorgsavgiften fastställs på basen av familjens sammanlagda bruttomånadsinkomster. 

 

Som inkomst räknas INTE: 

 

Barnbidrag, handikappbidrag, vårdbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, barnförhöjning 

enligt folkpensionslagstiftningen, bostadsbidrag, militärunderstöd, sjukvårds-och 

undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, studiestöd, stöd för 

deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen om 

sysselsättningsfrämjande utbildning, ersättning för uppehälle enligt lagen om 

Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 

sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, stipendier 

och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan behörighetshöjande 

verksamhet, stöd för närståendevård, stöd för vård av barn i hemmet samt 

familjevårdararvode enligt landskapslagen om tillämpning av familjevårdarlagen. 

 

Såsom inkomst beaktas dock skattefria inkomster som t.ex. underhållsbidrag och 

underhållsstöd. 

 

Som inkomstavdrag beaktas underhållsbidrag som familjen betalar, enligt bifogat intyg. 

 

Avgiften för en heltidsplats, i medeltal över 35 timmar/vecka, är 100 %. 

Avgiften för en deltidsplats, i medeltal 25-35 timmar/vecka, är 80 % av en  heltidssavgift. 

Avgiften för en halvtidsplats, i medeltal högst 25 timmar/vecka är 60 % av en heltidsavgift. 

 

För ett barn som erhåller förundervisning året innan skolstart uppbärs avgift enligt 60 % om 

barnet har en heltidsplats på 100 % och enligt 30 % om barnet har en deltidsplats på 80 %. 

Om barnet har en halvtidsplats på 60 % uppbärs ingen avgift alls. 

 

Utjämningsperioden vid oregelbunden vårdtid är 4 veckor. 

 

En överenskommelse om en reducerad avgift görs upp mellan barnets vårdnadshavare och 

daghemmets föreståndare eller familjedagvårdaren. Ändringar i vårdavtalet tillåts endast av 

synnerligen vägande skäl, som t.ex. arbetsplatsbyte, arbetslöshet och moderskaps-

/vårdledighet. Barnets och vårdnadshavares sjukdom och semester beaktas inte. 

Vårdnadshavare ska varje dag på daghemmet fylla i barnets faktiska närvaro med 15 minuters 

noggrannhet och kvittera den med sina initialer. 

 
Vårdnadshavare som inte klarar av att hålla de avtalade tiderna faktureras automatiskt 

enligt en högre kategori för ifrågavarande månad. 

 

 

JUSTERING AV AVGIFT 

 

Ifall familjens inkomster ändras varaktigt med 10 procentenheter eller mer under året ska 

barnomsorgsavgiften justeras mitt under verksamhetsåret. 

 

 
 



 
 

 

F R I T I D S H E M S A V G I F T  2 0 2 3  

för Jomala kommun 
 

Antagna av kommunfullmäktige den xx.x.2022 § xx 

Ikraftträdande den 1 januari 2023 

 

 

Avgiften för en fritidshemsplats bestäms enligt familjens storlek och inkomst. Familjen ska 

årligen lämna in intyg över sina inkomster.  

 

Beskattningsintyg över den senast fastställda beskattningen ska lämnas av alla familjer. Då 

uppgifter om semesterpenningens storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning 

motsvarande 6 procent av lönen. 

 

Om man inte lämnar in intyg eller om intygen är ofullständigt ifyllda debiteras högsta 

fritidshemsavgift. 

 

 

Familjestorlek Nedre inkomstgräns 

euro/mån 

Avgiftsprocent (räknas på 

överstigande del) 

Inkomst som ger 

maxavgift,  

172,80 euro 

2 personer 1 248,- 11,5 3 334,96 

3 personer 1 456,- 9,4 4 009,19 

4 personer 1 664,- 7,9 4 701,97 

5 personer 1 872,- 7,9 4 909,97 

6 personer 2 080,- 7,9 5 117,97 

 

Vid fastställande av familjestorlek beaktas i gemensamt hushåll sammanboende makar, 

personer i äktenskapsliknande förhållande (samboende) eller andra vårdnadshavare samt 

minderåriga barn som bor i samma hushåll. 

 

Avgiften för en fritidshemsplats är 72 % av heldagsavgiften för en barnomsorgsplats. 

Maxavgiften för en fritidshemsplats är 72 % av 240 euro = 172,80 euro. 

  

Avgiften är för det yngsta barnet i familjen (barn 1) 

 

Syskonrabatt: 20 % för det näst yngsta barnet (barn 2) 

                       50 % (barn 3, o.s.v.) 

 
Syskonrabatten tillämpas för barn både inom barnomsorgen och på fritidshemmen. 

 

För familjer med inkomster under avgiftstaxans nedre inkomstgräns fastställs avgiften till 0 

euro. 

 

Fritidshemsavgiften baserar sig på bestämmelserna i landskapslagen om barnomsorg och 

grundskola (ÅFS 2020:32) samt på kommunfullmäktiges beslut. 
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FASTSTÄLLANDE AV FRITIDSHEMSAVGIFT 

 

 

Fritidshemsavgiften fastställs på basen av familjens sammanlagda bruttomånadsinkomster. 

 

Som inkomst räknas INTE: 

 

Barnbidrag, handikappbidrag, vårdbidrag, vårdbidrag för pensionstagare, barnförhöjning 

enligt folkpensionslagstiftningen, bostadsbidrag, militärunderstöd, sjukvårds- och 

undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring, studiestöd, stöd för 

deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen om 

sysselsättningsfrämjande utbildning, ersättning för uppehälle enligt lagen om 

Folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner, 

sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet, stipendier 

och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan behörighetshöjande 

verksamhet, stöd för närståendevård samt stöd för vård av barn i hemmet.  

 

Såsom inkomst beaktas dock skattefria inkomster som t.ex. underhållsbidrag och 

underhållsstöd. 

 

Som inkomstavdrag beaktas underhållsbidrag som familjen betalar, enligt bifogat intyg. 

 

 

JUSTERING AV AVGIFT 

 

Ifall familjens inkomster ändras varaktigt med 10 procentenheter eller mer under året ska 

fritidshemsavgiften justeras mitt under verksamhetsåret. 

 

 

 
 
 



 

 

 

 

T A X A  F Ö R  P L O G N I N G  A V  P R I V A T A  V Ä G A R  

2 0 2 3  

för Jomala kommun 
 

Antagen av kommunfullmäktige den xx november 2022 § xx 

Ikraftträdande den 15 november 2022 

 

Med privata vägar avses i denna taxa vägavsnitt mellan allmän väg och vändplaner vid 

bostadshus och företag inom kommunen. Privat väg kan vara såväl enskild väg gemensam 

för flera fastigheter som infart till enskild fastighet. 

 

För gemensam enskild väg skall finnas ett väglag eller undertecknat dokument av 

innehavarna av vägrätt. 

 

För snöplogning av privata vägar debiteras avgifter i enlighet med denna taxa. Avgifterna i 

denna taxa anges exklusive mervärdesskatt. Vid debitering tilläggs lagstadgad 

mervärdesskatt i sådana fall sådan ska debiteras. 

 

1 § 

Avgiften baserar sig på vägsträckans längd enligt följande: 

 

0-100 m  78,35 euro (97,15 euro inkl. moms* ) 

101-200 m  85,89 euro (106,50 euro inkl. moms*) 

201-500 m  93,31 euro (115,70 euro inkl. moms*) 

Över 500 m  130,71 euro (162,08 euro inkl. moms*) 
 

* Priserna inklusive moms avser moms om 24 procent. 

 

Vägsträckans längd utgör avståndet från allmän väg till berörd fastighets vändplan. 

 

Såvida fråga är om enskild väg, som är gemensam för flera fastigheter, debiteras dels en 

avgift av väglaget, eller, om väglag inte finns, av den vägintressent som anmält om 

plogningen, enligt det ovansagda, samt dels en särskild avgift av varje fastighetsägare 

som önskar få sin egen infart plogad, varvid fastighetsägarens avgift är 22,49 euro (27,89 

euro inkl. moms). 

 

2 § 

Avgiften för plogningssäsongen ska betalas senast på förfallodagen av de som anmält sig till 

plogning för ifrågavarande säsong. För den som betalar därefter höjs avgiften med 50 %. 

 

3 § 

Följande regler för plogning av infarter gäller: 

 a) Plogningen utförs bara för fastigheter som inte ligger inom byggnadsplaneområde; 

 b) Kommunen plogar infarter åt kommuninvånare och företag inom kommunen; 

 c) Infart och vändplan ska vara utmärkta med reflekterande plogkäppar och fria från fasta 

hinder och grenar till en höjd av 4 m och till en bredd av 3 meter. 

 d) Vändplan plogas så att det går att vända en personbil på denna; 

e) Vid snöfall nattetid eftersträvas att plogningen är färdigställd kl. 07.00. I övrigt utförs 

plogning vid behov därav enligt direktiv som utfärdas av tekniska chefen. 
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4 § 

Frågor i anslutning till denna taxa avgörs av kommunstyrelsen. 
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