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Sammanträdestid 25.11 2016  kl. 14.00-16.30 

Sammanträdesplats Oasen boende- och vårdcenter, matsalen 

Medlemskommun 

Brändö 

Eckerö 

Finström 

Geta 

Hammarland 

Jomala 

Kumlinge 

Kökar 

Lemland 

Lumparland 

Sottunga 

Sund 

Vårdö 

 

 

 

Ledamöter: 

Margaret Lundberg  

Susanne Fagerström 

Håkan Lundberg  

Gunnel Nordlund-White  X 

Stefan Öström   X 

Anders Eriksson  X 

Carina Henriksson  X 

Linnea Eriksson 

 Eva Dahlén   X 

 Annsofi Joelsson   X 

 Rosita Stenros  

 Petter Johansson   X 

 Marja Elomaa-Andersson   X  

 

 

 

 

Suppleanter: 

Marja Tuomola   X 

Jan-Anders Öström    X 

Viveka Eriksson   X 

Alfons Henriksson  

Lukas Lundström  

Fredrik Karlström 

Thomas Fredriksen  

Katariina Vuorinen   X 

Gun Holmström 

        Lil Strandholm-Karlsson 

        Birgitta Saurén 

        Ulla-Britt Dahl 

Magnus Sandberg  

  

  

 

     
 

 

Övriga närvarande 
Förbundsstyrelsens ordförande Gyrid Högman    

Styrelseledamöterna Susanne Nordberg  

och Ulla-Britt Dahl  

Förbundsdirektör Jim Eriksson, sekreterare    

Överskötare Lena Karlsson    

Ekonom Marywonne Mäkilä    

Paragrafer 
§§ 12- 19 

Underskrifter 
 

_________________________              ___________________________ 

Eva Dahlén                                           Jim Eriksson 

Ordförande   sekreterare 

Protokolljustering 
Protokollet justerat, Jomala den 29.11.2016 

 

___________________________    _______________________________ 

     Petter Johansson                              Gunnel Nordlund-White 
 

Protokollet framlagt till 

påseende 

Intygar 

Oasen boende- och vårdcenter, Jomala onsdagen den 30 november 2016 

 

__________________________ 

Jim Eriksson 
Sekreterare 
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§ 12  MÖTETS ÖPPNANDE 
 

Beslut: 
Ordförande Eva Dahlén öppnade mötet. 
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§ 13  MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 
  

 

Laglighet: 
Kallelse till förbundsfullmäktiges sammanträden ska minst (21) dagar före 

sammanträdesdagen sändas till varje förbundsfullmäktigeledamot separat. Samtidigt ska 

kallelsen tillställas förbundsstyrelsens ledamöter och medlemskommunerna samt andra som 

har yttranderätt. 

 

Kallelsen ska även anslås på förbundets anslagstavla. 

 

Beslutförhet: 

Förbundsfullmäktige är beslutfört då minst två tredjedelar av ledamöterna är närvarande, 

och då minst hälften av medlemskommunernas sammanlagda röstetal är representerat vid 

förbundsfullmäktigemötet (Grundavtalet § 8)  

 

Förbundsfullmäktiges sammanträde inleds med namnupprop. Sedan namnupprop förrättats 

ska ordföranden konstatera vilka ledamöter som anmält förfall och vilka ersättare som är 

närvarande i deras ställe. Härefter ska ordföranden konstatera, huruvida 

förbundsfullmäktige är lagligen sammankallat och beslutfört, förvaltningsstadgans 36§. 

 

 Närvaro och representerat röstetal vid mötet 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beslut: 
Mötet konstaterades lagenligt sammankallat och beslutfört. 

 --------------------------------------------- 

Kommun Platsandelar 

och röstetal 

Närvaro 

Brändö 1 Ja 

Eckerö 4 Ja 

Finström 12 Ja 

Geta 2 Ja 

Hammarland 8 Ja 

Jomala 25 Ja 

Kumlinge 2 Ja 

Kökar 1 Ja 

Lemland 4 Ja 

Lumparland 2 Ja 

Sottunga 1 Nej 

Sund 4 Ja 

Vårdö 1 Ja 

 67 66 närv.röster 
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§ 14  GODKÄNNANDE AV FÖREDRAGNINGSLISTAN 

 
 

 

Beslut: 
Föredragningslistan godkändes utan tillägg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 15  VAL AV PROTOKOLLJUSTERARE 

 
Protokollet ska justeras på det sätt som förbundsfullmäktige beslutar, förvaltningsstadgan 

59§. 

 
  

 

Beslut: 
Till protokolljusterare valdes Petter Johansson och Gunnel Nordlund-White.  

Protokolljusteringen sker tisdag 29 november 2016 klockan 10. 
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§ 16  BUDGET 2016, BUDGETÄNDRING GÄLLANDE FINANSIERING AV  

                  INVESTERINGAR 

 
 

 

     Förbundsstyrelsen 16.8.2016 

 

Revisorerna påtalar i ett PM (juni 2016) behovet av att kommunalförbundet gör justeringar 

när det gäller hur förbundets investeringar finansieras och bokförs. 

 

Enligt revisorerna ska en justering göras i 2016 år budget. Förbundsfullmäktige beslutar om 

ändringar i budgeten på denna nivå. 

 

Kommunalförbundet har hittills finansierat sina investeringar genom att debitera 

investeringskostnaderna av medlemskommunerna utgående från kommunernas ägoandel i 

kommunalförbundet. Detta förfarande kan man fortsätta med men det förutsätter att 

investeringarna bokförs i ägarkommunernas respektive balansräkning. Så har inte gjorts utan 

investeringarna har bokförts som tillgångar i kommunalförbundets egen balansräkning. 

 

Om man vill att investeringarna fortsättningsvis skall finnas som tillgångar i 

kommunalförbundets egen balansräkning ges två alternativ att finansiera investeringarna: 

     - Genom lån (tex banklån eller lån av medlemskommunerna) 

 

     - Med egna medel 

 

I bifogade PM beskriver OFR-revisor Krister Rehn utförligare de olika alternativen. Enligt 

Rehn är lånefinansiering gängse praxis. 

 

Åtgärder som torde följa av övergång till lånefinansiering från 2016 och framåt: 

-Återbetalning till kommunerna för investeringskostnader som debiterats av kommunerna 

under detta år 2016 

-Nödvändiga bankförbindelser avtalas. 

-Justering av resultaträkning, balansräkning och finansieringskalkyl i budget 2016 så att 

räntekostnader och lyft av lån ingår. 

-Återbetalning till kommunerna av skuld (ca 40t €) som härrör från den modell för 

investeringsfinansiering som hittills tillämpats. 

-Avskrivningar debiteras av medlemskommunerna enligt ägarandel. I praktiken täcker 

avskrivningar avkortning av lån. Till den del de debiterande avskrivningarna är större än 

lånekostnaderna, kan de överblivna medlen skapa en reserv av likvida medel som gör att 

förbundet bättre klarar av kostnadstoppar under året eller så kan förbundet finansiera mindre 

investeringar med egna medel utan att lyfta ytterligare lån. 

Bilaga: Revisorernas PM angående finansiering och bokföring av investeringar 
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OBS! Nämnda PM sänds till medlemskommunerna inför kommunträffarna som hålls i augusti 

och september. 

 

Tilläggsfrågor har också sänts till revisorerna. 

 

Förbundsdirektörens förslag: 

Förbundsstyrelsen tar del av informationen och beslutar preliminärt att föreslå för 

förbundsfullmäktige en budgetändring med syftet att övergå till primärt lånefinansiering, 

sekundärt egen finansiering av investeringar. 

 

Förbundsstyrelsen ger sitt slutliga förslag till förbundsfullmäktige på kommande möte efter 

att förbundsstyrelsen hört åsikter i frågan från kommunernas representanter. 

 

Beslut:  
Enligt förslag. 

-------------------------------- 

 

 

 

Förbundsstyrelsen 13.9.2016: 

 

Kommunerna har via utskick i augusti/september och ytterligare under kommunträffarna 

informerats om hur Oasens finansiering av investeringarna behöver ändras för att 

investeringarna fortsättningsvis ska kunna tas upp i kommunalförbundets egen balansräkning. 

Den ändring som föreslås innebär att medel till investeringar fås från debiterade 

avskrivningar, och då dessa inte täcker kostnaderna, av lån. Även lånekostnader ska 

finansieras av avskrivningar. 

Därtill kan konstateras att den föreslagna ändringen gör att kommunalförbundet börjar följa 

gängse praxis.  

 

Revisorerna har framfört krav på att en budgetändring görs i 2016 års budget. 

Ändringar i budgeten ska föreläggas förbundsfullmäktige under budgetåret.  

 

Budgetändringens inverkan på mål och inkomster 

I samband med ändringar i budgeten ska också utredas huruvida föreslagna ändringar inverkar 

på målen för året och på de beräknade inkomsterna. 

 

Målen för verksamheten ändras inte som en följd av de budgetändringar som föreslås. 

Intäkterna som uppstår i förbundets vårdverksamhet och intäkter från personalens måltider 

ändras inte heller av de föreslagna budgetändringarna. Räntekostnader som uppstår för 

eventuella lån upptas i resultaträkningen och finansieras av den grundavgift som uppbärs för 

varje platsandel. 
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Budgetändringens övriga följder 

För medlemskommunerna innebär den föreslagna budgetändringen att det belopp som Oasen 

debiterar för investeringar och avskrivningar under 2016 ändras så att enbart avskrivningar 

debiteras. Avskrivningarna debiteras utgående från ägoandel, det vill säga på samma sätt som 

investeringar alltid debiterats. 

  

Om årets investeringskostnader överstiger avskrivningarna täcks mellanskillnaden främst med 

lån istället för att medlemskommunerna debiteras mellanskillnaden 

 

Kapitaldelen av lån upptas i balansräkning och finansieringskalkyl. 

Räntekostnader upptas i resultaträkningen och finansieras genom den grundavgift som är 

påförd varje platsandel.  

 

Revisorerna påtalar också att kommunalförbundet till medlemskommunerna måste återbetala 

en långfristig skuld som står för den ackumulerade differensen mellan avskrivningskostnader 

och investeringskostnader. Beloppet som återbetalas är ca 41 000 €. Återbetalningen innebär 

en ändring i kommunalförbundets balansräkning. 

 

Årets kalkylerade avskrivningar är ca 90 000 €. Detta belopp täcker till största delen 

investeringarna, men täcker inte återbetalningen av den långfristiga skulden av kommunerna. 

 

 

Förbundsdirektörens förslag: 

Förbundsstyrelsen föreslår för förbundsfullmäktige att budgetändring i 2016 års budget görs 

enligt följande: 

 

Investeringar ursprunglig  
 budget 2016 Ändrad budget 2016 Finansiering av respektive investering 

Sockelisolering, dränering 36000 0 investeringen obehövlig 

Altan Mattas 20000 22000 Avskrivningar 22000 

Projektering stambyte 2000 3000 Avskrivningar 3000 

VVS-renovering 11000 6000 Avskrivningar 6000 

Diskmaskin, kök 27000 27000 Avskrivningar 27000 

Kombiugn, kök 14000 0 Kombiugn förverkligas ej 2016, bör ingå i 
budget 2017 

Gemensam vårdjournal med 
ÅHS 15000 15000 Avskrivningar 15000 

Diverse brådskande 
renoveringar 10000 10000 Avskrivningar 10000 

     

  135000 83000 
 

83000 
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                            Kalkylerade avskrivningar som debiteras av kommunerna 2016 91242 

 
Oförbrukat avskrivningsbelopp efter investeringar 8242 

                          Återbetalning av långfristig skuld till kommunerna (balansräkningen) 40959 

                                 Finansiering av återbetalning av skuld med avskrivningsbelopp 8242 

                                                                                 Återstående belopp av långfristig skuld 32717 

                                             Finansiering av återbetalning av långfristig skuld med lån 32717 

 

 

Kapitaldelen av lån upptas i balansräkning och finansieringskalkyl. 

Räntekostnader för lån upptas i resultaträkningen och finansieras genom den grundavgift som 

är påförd varje platsandel.  

 

Slutreglering av respektive post sker såsom brukligt efter räkenskapsårets slut. 

 

Beslut: 

Enligt förslag.  

Ärendet till förbundsfullmäktige.  

-------------------------------- 

 

 

 

Förbundsfullmäktige 25.11.2016 
 

 

 

 

                  Bilaga: Revisorernas utlåtande 

                               Schematisk bild över budgetändringen inverkan på debitering av kommunerna  
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Beslut: 
Beslut enligt förbundsstyrelsens förslag. 

   Budgetändring i 2016 års budget görs enligt följande: 

 

Investeringar ursprunglig  
 budget 2016 

Ändrad budget 
2016 Finansiering av respektive investering 

Sockelisolering, 
dränering 36000 0 investeringen obehövlig 

Altan Mattas 20000 22000 Avskrivningar 22000 

Projektering stambyte 2000 3000 Avskrivningar 3000 

VVS-renovering 11000 6000 Avskrivningar 6000 

Diskmaskin, kök 27000 27000 Avskrivningar 27000 

Kombiugn, kök 14000 0 Kombiugn förverkligas ej 2016, bör ingå i 
budget 2017 

Gemensam 
vårdjournal med ÅHS 15000 15000 Avskrivningar 15000 

Diverse brådskande 
renoveringar 10000 10000 Avskrivningar 10000 

     

  135000 83000 
 

83000 

                                 Kalkylerade avskrivningar som debiteras av kommunerna 2016 91242 

 
Oförbrukat avskrivningsbelopp efter investeringar 8242 

                          Återbetalning av långfristig skuld till kommunerna (balansräkningen) 40959 

                                 Finansiering av återbetalning av skuld med avskrivningsbelopp 8242 

                                                                                 Återstående belopp av långfristig skuld 32717 

                                             Finansiering av återbetalning av långfristig skuld med lån 32717 

 

 

Kapitaldelen av lån upptas i balansräkning och finansieringskalkyl. 

Räntekostnader för lån upptas i resultaträkningen och finansieras genom den grundavgift som 

är påförd varje platsandel.  

 

Slutreglering av respektive post sker såsom brukligt efter räkenskapsårets slut. 

 

------------------------------------------------------ 
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§ 17 BUDGET 2017 

 

 

Förbundsstyrelsen 13.9.2016 

 
Beläggning 

Beläggningen beräknas vara följande i snitt: 

Liljan ESB: 10/10 platser 

Solsidan institution demens: 10/12 platser 

Mattas och Pellas institution: 37/45 platser 

Beläggning institution: 82%  

Beläggning ESB 100% 

 

Budgetförslaget innehåller en ökning av personalresursen inom institutionsvården (ej på ESB): 

 

-Varje avdelning har en avdelningsskötare (förman) på heltid vilket innebär att Oasen har 4 

avdelningsskötare heltid (ökning med 1) 

-Närvårdarresursen inom institutionsvården ökar med ca 1,5 heltid för att underlätta tillgången till 

intern resurs i samband med sjukskrivningar. Åtgärden ska minska behovet av sjukvikarier och minska 

användningen av arbetstid om åtgår till att söka externa vikarier.  

-Inom fysioterapin och sysselsättningsterapin ökar personalresursen från 3 till 4 heltid. Ökningen av 

personalresurs motiveras dels med att dagverksamheten för externa klienter planeras ökas till 2 dagar 

i veckan och med att behovet av rehabilitering är stort. Ökningen av fys/sys-resursen är en återgång 

till läget för 2 år sedan.  

-Minskade anslag för sjukvikarier. 

 

-För ESB-Liljan är budgeten på samma nivå som i budget 2016. 

 

Tabell 1:Förändringar personalresurs i budgetförslag 1 inom institutionsvård (Ej ESB) 

 

  
2016 2017 

   

 

Avd.skötare 2 3 

Närvårdare 27,5 28,5 

Fysioterapi 1,5 2 

Sys.terap 

 

1-1,5 2* 

                             *Sysselsättningsterapeut kan delvis arbeta som närvårdare 

 

 

 

Ändrade anslag: 

Utöver förhöjda anslag för personal innehåller budgetförslag bland annat följande justeringar, som 

delvis kompenserar för förhöjda personalanslag. Justeringarna för 2017 baseras främst på innevarande 

års förbrukning, som ger en indikation på om anslagen ligger på rätt nivå. 

 

                   Tabell 2: Urval av ändringar i anslag 
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 Budget 2016 Budget 2017 

Förbundsstyrelse 

Anslag för oförutsedda 

utgifter 

50 000 € 25 000 € 

Förbundsstyrelsen 

arvoden 

16 000 € 12 000 € 

Övrig förvaltning: 

arbetarskyddsorgan och 

revision 

6000 € 14 000 € 

   

Kök: Särskilda 

ersättningar 

20 000 € 32 000 € 

Fastigheten: Byggande 

och underhåll av 

fastigheten 

37 000 € 20 000 € 

Fastigheten: Inventarier 10 000 € 5 000 € 

Städ/tvätt/kläder: 

Personalkostnader 

186 000 € 167 000 € 

Städ/tvätt/kläder: 

Hyror för persedlar 

44 000 € 35 000 € 

   

 

Sjukvikarier. 

Det som talar för en minskning av sjukvikariekostnaderna är: 

-den något ökade personalresursen 

-intern vikarie (pool) 

-krav på sjukintyg efter första dag 

-personal har bytt arbetsplats alternativt långtidssjukrivna utan lön. 

 

 

 

Grundavgift och vårdavgift för kommunen: 

Som en följd av att budgetförslaget innehåller ökad personalresurs inom institutionsvården utan desto 

större förändringar i beläggningsgraden, stiger den kalkylerade dygnskostnaden för kommunen med 

4%* för institutionsvård och med 10%* på demensavdelningen Solsidan. Se tabell 3 nedan. 

Om beläggningsgraden blir större med bibehållen personal minskar dygnskostnaden för vård, och 

vice versa.    
                         *höjningarna är lägre i slutlig budget 

 

Grundavgiften/platsandel innehåller i budgetförslag I samma poster som 2016 med tillägg för 

räntekostnader för lån. 

Grundavgiften är ca 32€/dygn/platsandel, vilket är nästan exakt samma belopp som i budget 2016.  

 

Följande kostnadsställen ingår i grundavgiften i budgetförslag I  

-Allmän förvaltning ,dock ej  styrelsens anslag 25 k € för oförutsedda avgifter av akut karaktär  -  

-Fastighetskostnader; fastighetsskötare, uppvärmning, el, material, köp av tjänser etc)  

-Kök; kökschef lönekostnader  
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-Överskötarkansli; överskötare lönekostnader 

-Tillägg: Räntekostnader för investeringslån 

 

 

 

              Tabell 3: Dygnskostnader för kommun, budgetförslag I 

Budgetförslag I Vårddygnskostnad Grundavgift/ 

 

Total 

kostnad/dygn 

   
platsandel/dygn för belagd plats 

 

Budget 2017 

förändring 

16-17 Budget 2017 

förändring 

16-17   

förändring 

16-17 

Institution Mattas o Pellas 164 € 5% 32 € -1% 196 € 4% 

Institution Solsidan 

demensvård 246 € 12% 32 €  -1% 278 € 10% 

ESB Liljan 134 € 1% 32 € -1% 166 € 0% 

Grundavgiftens andel av totala dygnskostnader: 

Institution: 15% 

ESB: 19% 

 

 

Alternativ beräkning av vårdavgift och grundavgift: 

Ett alternativt beräkningssätt för grundavgiften är att även inkludera kostnader för avdelningsskötare i 

grundavgiften. Detta skulle höja grundavgiften med ca 11 €/platsandel/dygn och sänka 

vårddygnskostnaden med motsvarande belopp. Se tabell 4. Totalkostnaden vore således den samma, 

men för kommunerna det skulle ske en viss förskjutning av kostnader till själva ägandet av 

kommunalförbundet. 

 

            Tabell 4: Alternativ grundavgift: Dygnskostnader om avdelningsskötare ingår i grundavgift 

 
Vårddygnskostnad Grundavgift/ 

 

Total kostnad/dygn 

   
platsandel/dygn för belagd plats 

 

Budget 2017 

föränd

ring 

16-17 Budget 2017 

förän

dring 

16-

17   

förändrin

g 16-17 

Institution Mattas o 

Pellas 153 € -3% 43 € 35% 196 € 4% 

Institution Solsidan 

demensvård 235 €  7% 43 € 35% 278 € 10% 

ESB Liljan 123 € -7% 43 € 35% 166 € 0% 

Grundavgiftens andel av totala dygnskostnader: 

Institution: 20% 

ESB: 26% 

 

Förbundsdirektörens förslag: 
Förbundsstyrelsen ger utgående från budgetförslaget direktiv åt förvaltningen för fortsatt beredning inför 

styrelsens andra budgetbehandling måndag 19.9. 
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Till de specifika budgetposter som lyfts fram under diskussionen hör de i budgetförslaget sänkta anslagen 

för sjukvikarier. 

 

Budgetförslaget återremitteras. 

 

Beslut:  
Budgetförslaget återremitterades för justeringar utgående från förbundsstyrelsens diskussion. Ändringar 

görs i texterna. Inga ändringar i anslag för 2017 föreslogs under diskussionen.  

Förbundsstyrelsens andra budgetbehandling sker måndag 19.9.2016. 

 

Annsofi Joelsson avlägsnade sig klockan 17.20 

Hanna Segerström avlägsnade sig klockan 18.00. 

-------------------------------- 

 

 

Förbundsstyrelsen 19.9.2016 

 

Bilaga: Budget 2017 och verksamhetsplan 2018-2019, förslag 

 

Förbundsdirektörens förslag: 
Budgetförslaget sänds till ägarkommunerna på utlåtanderunda. 

Ägarkommunernas ombes inkomma med sina utlåtanden senast fredag 14 oktober. 

 

Förbundsdirektörens kompletterade förslag: 

Förbundsdirektören föreslog följande justering av förslaget: 

Anslag om 30 000 € för extrapersonal under överskötarkansli minskas till 15 000 € 

Anslag för sjukvikarier ökas med 15 000 € 

Förslaget innebär ingen nettoförändring av verksamhetens totalkostnader. 

 

Diskussion: 

Justeringar under diskussionen: 

Mindre textmässiga omdisponeringar, omformuleringar och strykningar. Inga ändringar av anslag. 

 

Beslut:  
Budgetförslaget sänds till ägarkommunerna på utlåtanderunda efter att de justeringar som gjordes 

under behandlingen införts i budgeten. 

 

Ägarkommunernas ombes inkomma med sina utlåtanden senast fredag 14 oktober. 

-------------------------------- 
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Förbundsstyrelsen 25.10.2016: 

 

Justeringar i budgetförslaget: 

Budgetförslaget för 2017 har sedan förra behandlingen justerats så att driftskostnaderna är drygt 

80 000 € lägre än i det förslag som sändes för utlåtande till kommunerna. 

 

Minskningen av kostnader förklaras av att semesterpenningen i det nya budgetförslaget beräknas 

sjunka med 30% och att lönejusteringarna i övrigt beräknas vara små. Denna justering har gjorts 

som en följd av de påpekanden om saken som flertalet medlemskommuner gjort.  

 

Jämfört med budget 2016 är driftskostnaderna 1,7 % lägre i budgetförslaget för 2017. 

 

I text förklaras mera om ändringarna i personalen. 

 

Grundavgift per platsandel 

Grundavgiften som uppbärs för varje platsandel innehåller i budgetförslaget samma kostnadsposter 

som i budget för 2016, det vill säga avdelningsskötarnas löner ingår inte i grundavgiften. 

Om avdelningsskötarnas (vårdavdelningarnas förmän) löner skulle ingå i grundavgiften skulle 

grundavgiften stiga från ca 32 €/dygn till ca 44 €/dygn, medan vårdavgiften skulle sjunka med 

motsvarande belopp. 

 

 

Bilagor:  

-Budget 2017, förslag 

-Kommunernas utlåtanden om budgetförslaget  

-Kansliets bemötanden av en del av utlåtandena om budgeten 

 

Förbundsdirektörens förlag: 

 Bifogade budgetförslag tillställs förbundsfullmäktige för fastställande. 

 

 

Diskussion 

Ledamot Tomas Blomberg föreslår med hänvisning till medlemskommunernas utlåtanden att 

friskvårdssubventionen i budgetförslaget sänks från 250 € per anställd till 200 € per anställd. 

 

Förslaget vann understöd. 

 

Beslut: 

Budgetförslaget tillställs förbundsfullmäktige för fastställande med följande ändringar: 

     -Friskvårdssubventionen per anställd blir 200 € per anställd. 

     -Begreppet ”medlemskommun” ska användas istället för ”ägarkommun”  

      eftersom kommunallagen använder begreppet ”medlemskommun” när det    

      gäller kommunalförbund.  

 ---------------------------- 
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Förbundsfullmäktige 25.11.2016: 
 

 
Bilagor:  -Slutligt budgetförslag för 2017 

                -Kommunernas utlåtanden om det tidigare budgetförslag som sändes på   

                  remissrunda. 

                -Förbundskansliets bemötanden av en del av de frågor som kommunernas  

                  utlåtanden innehöll   

 

 

Diskussion: 
Ledamot Eva Dahlén föreslog följande tillägg till budgettexten, avsnittet Verksamhetens   

                      mål för budgetåret 2017: 

Kvalitetssäkring av verksamheten påbörjas under året.   

 

Förslaget vann understöd. 

------ 

 

Ledamot Stefan Öström föreslog i enlighet med Hammarlands kommunstyrelses direktiv   

                      följande tillägg i budgettexten: 

Kommunalförbundet erbjuder till försäljning åt Ålands Hemgård r.f. ett ca 4400 m2 stor 

område till en kostnad av 5 €/m2. Då inkomsten skulle inbringa 22 000 € skulle 

kommunalförbundet i köpebrevets villkor åta sig en skyldighet att anlägga ett staket längs 

den nya fastighetsgränsen mot kommunalförbundets kvarvarande fastighet. 

 

Förslaget vann inte understöd. 

------ 

 

Ledamot Anders Eriksson föreslog i enlighet med Jomalas kommunstyrelses direktiv  

                     följande tillägg till budgettexten: 

 

I budgetförslaget för 2017 och ekonomiplanen för 2018-2019 ska medtas ett uppdrag att 

DGH ska eftersträva att upphandla externa städtjänster och överlag se över sin städfunktion 

när vakanser uppstår.  

 

Förslaget vann understöd. 

------- 

 

Ledamot Anders Eriksson föreslog i enlighet med Jomalas kommunstyrelses direktiv  

                     följande tillägg till budgettexten: 

 



Oasen boende- och vårdcenter 
K.f för De Gamlas Hem 

 
Organ 

Förbundsfullmäktige 

PROTOKOLL 
 

Mötesdatum 

25.11.2016 

Sida 18 

 
Nr 

2/2016 

 

 
Protokolljusterarnas signaturer   Utdragets riktighet bestyrker 

 
 

      

 

Grundavgiften för en platsandel ska ändras så att kostnaden för avdelningssköterskorna                  

                      ingår i grundavgiften. 

Förslaget vann understöd. 

 

Omröstning: 
Förbundsstyrelsens förslag: 

Kostnad för avdelningsskötare ingår 

inte i grundavgift (JA) 

Ledamot Anders Erikssons förslag: 

Kostnad för avdelningsskötare ingår i 

grundavgift (NEJ) 

Marja Tuomola 1 röst 

Gunnel Nordlund-White 2 röster   

Stefan Öström 8 röster    

Carina Henriksson  2 röster 

Annsofi Joelsson 2 röster    

Petter Johansson 4 röster   

Marja Elomaa-Andersson 1 röst    

Jan-Anders Öström 4 röster    

Viveka Eriksson 12 röster    

Katariina Vuorinen  1 röst  

 

Anders Eriksson 25 röster 

Eva Dahlén 4 röster 

 

                37 röster 29 röster 

 

 RESULTAT: Kostnaden för avdelningsskötarna ingår inte i grundavgiften år 2017. 

 ---------------- 

 

 Ledamot Petter Johansson föreslog följande tillägg i budgettexten: 

 Under året görs en jämförelse gällande måltidskostnader mellan Oasen och andra  

                      motsvarande institutioner. 

 

 Förslaget vann understöd. 

 --------------------------- 

 

Beslut: 
Förbundsfullmäktige fastställer budget för 2017 och ekonomiplan för 2018-2019 med 

följande justeringar i det av förbundsstyrelsen framlagda budgetförslaget: 

 

-Kvalitetssäkring av verksamheten påbörjas under året. 

-Avdelningsskötarnas arbetsuppgifter ses över och dokumenteras.  

-Oasen ges i uppdrag att under budgetåret 2017 och ekonomiplaneåren 2018-2019 

eftersträva att upphandla externa städtjänster och överlag se över sin städfunktion när 

vakanser uppstår.  

- Under året görs en jämförelse gällande måltidskostnader mellan Oasen och andra  

                      motsvarande institutioner. 

-Utredningar gällande nya verksamheter ska presenteras för förbundsfullmäktige inom  

                        maj/juni 2017. 

                     ------------------------------------------- 
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§ 18 INFORMATION/DISKUSSON 
 

 Medlemskommunernas diskussionsträffar på Oasen 

 Bilaga: Anteckningar från kommunträffarna. 

 

 Beslut: 
 Informationen tecknas till kännedom. 
   ------------------------------------------- 

 

 

 

 

§ 19 MÖTETS AVSLUTANDE 
 

 

Mötet avslutades kl. 16.30. 

 

------------------------------------------- 
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BESVÄRSANVISNING 

 
Över beslut som endast rör beredning eller verkställighet får besvär inte anföras. 

På dessa grunder får besvär i detta protokoll inte anföras beträffande  

 

Paragrafer: 12, 14-15, 18-19 

 

 

Besvärsmyndighet och besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 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 

22101 MARIEHAMN 

 

Paragrafer:13, 16-17 

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

efter dagen brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Medlemskommun och dess medlemmar anses 

ha fått del av beslutet den dag då protokollet framlagts till allmänt påseende. 

 

 

Domstolsavgifter höjs och införs på fler områden från 1.1.2016: 
Riksdagen har i december har stiftat en ny lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015), som träder i kraft 1 
januari 2016.  
 
För förvaltningsdomstolens del innebär den nya lagen en betydande förhöjning av den rättegångsavgift som 
tas ut för behandlingen av ärenden. Avgiftsbeläggningen har också utsträckts till en del ärendegrupper som 
tidigare behandlats utan avgift. I fortsättningen tas rättegångsavgift ut också då förvaltningsdomstolen avvisar 
besvär utan prövning samt då besvär återtas. Såsom i dagsläget tas avgift inte ut om ändringssökanden har 
framgång i ärendet. 
 
Ärendegrupper som blir avgiftsbelagda i förvaltningsdomstolen är bl.a avgiftsärenden, disciplinära ärenden 
och ärenden som gäller tjänsteförhållanden. 
 
Rättegångsavgiften i förvaltningsdomstolen är fr.o.m. årsskiftet 250 euro. Den har tidigare varit 97 €. 
Domstolsavgiften tas inte ut av dem som med stöd av rättshjälpslagen är befriade från behandlingsavgifter. 
 
Källor: 
Lag om domstolsavgifter (FFS 1455/2015)  www.finlex.fi 
Regeringens proposition http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2015/20150029.pdf 

 

http://www.finlex.fi/
http://www.finlex.fi/sv/esitykset/he/2015/20150029.pdf

