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 § 93 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET 

Kommunstyrelsen § 93/19.10.2022  
 
Enligt 23 § 2 mom. i kommunallag för landskapet Åland är kommunstyrelsen, en nämnd, 
en kommitté och en direktion beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 
 
Möteskallelse har kungjorts på kommunens elektroniska anslagstavla och skickats åt 
medlemmar och ersättare i kommunstyrelsen samt åt fullmäktiges ordförande och 
viceordförande onsdag 12.10. Föredragningslistan har skickats fredag 14.10.2022. 
 
Beslut: 
Mötet konstateras lagligt sammankallat och beslutfört.  
_____ 

§ 94 PROTOKOLLJUSTERARE 

Kommunstyrelsen § 94/19.10.2022 
 

Sker protokolljusteringen i turordning är Carl-Gustav Sjölund och Magnus Lundell i tur att 
verka som protokolljusterare. 
 
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet. 
 
Beslut:  
Till protokolljusterare utses Carl-Gustav Sjölund och Magnus Lundell. 
_____ 

§ 95 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGSLISTA 

Kommunstyrelsen § 95/19.10.2022 
 
Beslut:  
Kommunstyrelsen godkänner föredragningslistan utan korrigeringar. 
_____ 
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§ 96 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM 

Kommunstyrelsen § 96/19.10.2022 
 
Följande delges kommunstyrelsen till kännedom: 
 

 Nämnder, kommunalförbund, tjänstemannabeslut 
- Skol- och bildningsnämnden, protokoll nr 2, 4.10.2022 
- Omsorgsnämnden, protokoll nr 7, 10.10.2022 
- Protokoll, Ålands kommunförbund, förbundsstyrelsen, 6.10.2022 
- Protokoll, NÅUD, förbundsstyrelsen, 17.10.2022 

 Ålands landskapsregering 
- Beslut, Justering av landskapsandelar år 2022, ÅLR 2022/7106, 6.9.2022 
- Beslut, Jordförvärv i Vårdö, ÅLR 2022/5166, 3.10.2022 
- Prognos, Landskapsandelar år 2023, 7.10.2022 
- Lagförslag, till kännedom, Kompensation till kommunerna för sänkta 

samfundsskatteintäkter, 11.10.2022 
- Beslut, Basbelopp för landskapsandelen för driften av socialvården och socialtjänsten 

2023 (ÅLR 2022/8107), 11.20.2022 
- Beslut, Fastställande av basbelopp för kommunernas utbildningsverksamhet år 2023 (ÅLR 

2022/8255), 14.10.2022 
- Beslut, Fastställande av basbelopp för landskapsandelar till kultur och medborgarinstitut 

år 2023, 14.10.2022 

 Övrigt  
- PM, Budgetseminarium i Vårdö, 8.9.2022 
- Inbjudan, Seminarium om rätten att inte bli diskriminerad (31.10.2022) 
- LR miljöbyrån, svar på begäran om redogörelse för producentansvar, 19.10.2022 

 

 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tecknar ovanstående delgivningar till kännedom. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. 
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§ 97 BUDGETUPPFÖLJNING 2022 

Kommunstyrelsen § 97/19.10.2022  
Budgetuppföljning för årets tredje kvartal (tom sista september) presenteras och 
redogörs för vid mötestillfället och bifogas även som bilaga till protokollet. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom budgetuppföljning till och med 30.9.2022, 
enligt bilaga jämte muntlig framställning. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 98 BUDGETUPPFÖLJNING, OMSORGSNÄMNDEN 

Omsorgsnämnden § 52/10.10.2022 
Budgetuppföljning, bilaga 3, 10.10.2022 bokade poster per 29.09.2022, ca 72 %, ca 9 månader, 
användningsgrad 75 % för att hålla budget. 
Kostnadsställen: 
Socialförvaltning: 
C220 Vård på institution: 
2202 Oasen bokade poster per 29.09.2022, ca 71%, ca 9 månader 
2204 Folkhälsans demens bokade poster per 29.09.2022. ca 31%, ca 9 månader 
C235 Åldringsvård 
2351 ESB/Hemservice: bokade poster per 29.09.2022, ca 74%, ca 9 månader 
2352 Närstående vård: bokade poster per 29.09.2022, ca 62%, ca 9 månader 
Intern service: 
5356 Kosthållning: bokade poster per 29.09.2022, ca 97%, ca 9 månader 
5352 Städning: bokade poster per 29.09.2022, ca 74%, ca 9 månader 

C 220, vi nu har två platser på Oasen mot tidigare en, så denna post kommer att överskridas. 
Platsen på Folkhälsans demensboende har upphörde i början på året. 
Resultatområdet C235 kommer troligtvis att överskridas då kostnader av lagervaror (konto 4540) 
har gått över budgeterade medel, detta mycket på grund av allt skyddsutrustning vid covid-19 
som krävts i vårdarbetet. Andra ökade kostnader är köp av experttjänster i början av året och 
införandet av digitalt vårdjournalsystem samt kostnader för genomgång och reparation av 
hjälpmedel. 
Delområdet kosthållning överskrids då man i början på året använde köptjänster av Kallas och då 
livsmedelskostnaderna ökat under året. Tilläggsanslag om uppskattningsvis 35.000€ för livs-
medel på kostnadsställe 5356 kan tänkas behövas beroende på utfallet intern service, detta 
avgör om tilläggsanslag behövs eller inte. 
 

Äldreomsorgledarens förslag: 
Att omsorgsnämnden antecknar Budgetuppföljning, Bilaga 1, § 52/10.10.2022 till kännedom. 
 

Omsorgsnämndens beslut: 
Till kännedom 
 

Kommunstyrelsen § 98/19.10.2022  
Konstateras att flera av omsorgsnämndens resultatområden riskerar att överskridas av orsaker 
enligt ovan, men att behovet av och storleken på eventuella tilläggsanslag ännu är osäkert.  
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen uppmanar omsorgsnämndens budgetansvariga att iaktta största möjliga 
sparsamhet under återstoden av året och att vartefter det prognosticerade utfallet för 
resultatområdenas olika delar klarnar se över möjligheterna till omdisponeringar inom och/eller 
mellan de olika delområdena innan beviljande av tilläggsanslag kan bli aktuellt.  
Det faktum att flera av nämndens olika resultatområden belastas av allmänna prisökningar 
respektive ökat tryck och därmed kan bli att överskrida budget med eventuellt behov av 
beviljande av tilläggsanslag delges dock kommunfullmäktige till kännedom. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 99 ANHÅLLAN OM TILLÄGGANSLAG, BYGGNADSTEKNISKA  

Byggnadstekniska nämnden § 59/19.9.2022  
Ärendebeskrivning  
Prisförhöjningar på främst el- och energiområdet gör att budgetanslag 2022 inte kommer  
att vara tillräckliga på alla områden.  
För inköp av el finns i budget 2022 47.000 euro i tilläggsanslag behövs ca. 15.000 euro.  
För inköp av flisvärme finns i budget 2022 42.000 euro tilläggsanslag behövs ca. 15.000  
Euro.  
Fastighetsförsäkringar överskrider budget med ca. 500 euro.  
Inom fastighetsskötseln behövs mera anslag för bränsle och smörjmedel ca. 1.000 euro.  
 
Kommunteknikerns förslag:  
Byggnadstekniska nämnden äskar om tilläggsanslag enligt följande:  
El kostnadsställe 5353 – 15.000 euro.  
Flisvärme kostnadsställe 5357 – 15.000 euro  
Fastighetsförsäkringar 5355 – 500 euro  
Fastighetsskötsel 5351 – 1.000 euro.  
 
Beslut:  
Nämnden diskuterade ärendet och inbesparingar som kan göras gällande el och kommunens 
biltransporter. Kommunteknikern utarbetar direktiv till enheterna.  
För el 5353 – 15.000 euro och flisvärme – 15.000 euro äskas om tilläggsanslag och gällande 
mindre överskridningar görs uppföljningar. Ärendet till kommunstyrelsen. 

 
Kommunstyrelsen § 99/19.10.2022 

Konstateras att framförallt prisökningar inom energiområdet riskerar att leda till överskrid-
ningar, men att behovet av och storleken på eventuella tilläggsanslag ännu är osäkert.  
  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen uppmanar byggnadstekniska nämnden att iaktta största möjliga sparsamhet 
under återstoden av året och att vartefter det prognosticerade utfallet för resultatområdenas 
olika delar klarnar se över möjligheterna till omdisponeringar inom och/eller mellan de olika 
delområdena innan beviljande av tilläggsanslag kan bli aktuellt.  
Det faktum att flera av nämndens olika resultatområden belastas av allmänna prisökningar och 
därmed kan bli att överskrida budget med eventuellt behov av beviljande av tilläggsanslag delges 
dock kommunfullmäktige till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 100 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG, BIBLIOTEKSVÄSENDET  

SkolN § 14  
Bibliotekarien vid Vårdö bibliotek, Hannamari Ruohonen har påtalat att lönen är 
felbudgeterad för biblioteket i budget 2022. 
Ärendet är aviserat till kommundirektör och styrelsen under våren, men behöver 
lyftas i nämnden. 
I bokslut 2021 har 20 354,20 € använts för löner och lönebikostnader för ett 
arbetsavtal på 42 % av heltid. I budget 2022 är totalt 16 762 € budgeterat och 
arbetsavtalet åter höjt till 50% av heltid. Detta betyder att ca 5 500 € saknas för 
att täcka lönekostnaderna, vilket kommunstyrelsen behöver informeras om. 
 
Utbildningschefens beslutsförslag:  
Skol- och bildningsnämnden konstaterar att 5 500 €saknas i bibliotekets budget 
för att täcka lönekostnaderna 2022. Skol- och bildningsnämnden anhåller till 
kommunstyrelsen om tilläggsmedel om 5 500 € för att täcka lönekostnaderna. 
 
Skol- och bildningsnämndens beslut: 
Enligt förslag. 

 
KS § 100/19.10.2022 

Konstateras att löneanslaget i budget för år 2022 inte motsvarar den bemanning man budge-
terat för, vilket sannolikt beror på en miss i budgeteringen.  
 
Per 30.9 (75 % av året) har resultatområdet biblioteksväsende (C350) enligt vad som är bokfört 
förbrukat totalt 78 % av budgeterade medel (samma period 2021 62 % av budget). Anslaget för 
personalkostnader (A4110) har redan per 30.9 passerats för år 2022. Inte heller för resultatom-
rådets övriga kostnadsslag köptjänster respektive material (i huvudsak litteratur) finns desto mer 
utrymme för omdisponering av medel inom resultatområdet. En överskridning av inte bara 
löneanslaget utan även för resultatområdets ram på nettonivå är därmed sannolik ifall verksam-
hetsplanen och litteraturinköp ska kunna förverkligas enligt plan, varför ärendet bör föras till 
fullmäktige för avgörande.  
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige enligt skol- och bildningsnämndens förslag, 
att resultatområdet biblioteksväsende (C350) i budget för år 2022 beviljas ett tilläggsanslag om 
5.500 euro avseende personalkostnader (A4110), att portioneras ut proportionerligt på de olika 
typerna av löne- och lönebikostnader.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 101 ANHÅLLAN OM TILLÄGGSANSLAG, GRUNDSKOLA  

SkolN § 15 Anhållan om tilläggsanslag, grundskola 352/2022 
Bilagor Faktura Lumparland, våren 2022 
Enligt LL för barnomsorg och grundskola 2020:32 del II § 2 Rätt till skolgång, ska varje läropliktigt 
barn erbjudas möjlighet att uppfylla sin läroplikt i grundskolan. 
Kommunen skall även ordna grundskoleundervisning för barn som inte har sin hemkommun på 
Åland om barnet på grund av sina vårdnadshavares arbete, studier, sjukdom eller motsvarade 
skäl är bosatt i kommunen. 
Föreståndaren vid Vårdö skola har informerats om att Vårdö har flyktingbarn boende på Ängö-
Bussö och att dessa barn, enligt gällande samarbetsavtal, går i Lumparlands skola och faktureras 
Vårdö kommun. För vårterminen har Vårdö fakturerats för 6 elever under perioden mars-juni för 
en kostnad om 31 542 €. 
Under hösten finns 3 elever inskrivna i Lumparlands skola och kostnaden beräknas vara 140 €/ 
dag vilket blir en totalkostnad på 25 200 € för höstterminen. I budget 2022 finns inget 
budgeterat för dessa elever. 
Ålands landskapsregering och migrationsverket har meddelat att kommunerna kommer att 
ersättas för de merkostnader som flyktingarna utgör. Hur och på vilket sätt kommen ska ansöka 
om dessa medel finns ännu inget bestämt. 
 
Utbildningschefens beslutsförslag: 
Skol- och bildningsnämnden konstaterar att merkostnader på åtminstone 53 000 € uppkommit 
med anledning av flyktingmottagning och ordnande av skolgång för dessa. Skol- och 
bildningsnämnden anhåller till kommunstyrelsen om tilläggsbudget på 53 000 € för att täcka 
dessa utgifter. 
 
Skol- och bildningsnämndens beslut: 
Enligt förslag. 
 

KS § 101/19.10.2022 
Konstateras att det under året uppstått utgifter av en typ och orsak som inte kunnat förutses i 
budgeteringen för det innevarande året. Dessa utgifter ska dock ersättas från annat håll. 
 
Per 30.9 (75 % av året) har resultatområdet grundskola (C305) enligt vad som är bokfört 
förbrukat totalt 74 % av budgeterade medel (samma period 2021 71 % av budget). 
Resultatområdet består av två delområden; Vårdö grundskola (lågstadium, 3051) och NÅUD 
(högstadium, 3052), med en förbrukningsgrad om 84 respektive 52 % av årets budget.  
 
Merkostnader till en uppskattningsbar nivå har uppstått inom lågstadieverksamheten, men 
kostnaderna för NÅUD är inte ännu prognosticerade för hela året och det kan inte heller 
uteslutas att det finns visst utrymme för inbesparingar och omdisponeringar inom och/eller 
mellan dessa delområden, varför storleken på behovet av tilläggsmedel på nettonivå för 
resultatområdet som helhet ännu ter sig oklart.  
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Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen uppmanar skol- och bildningsnämndens för resultatområde C305 budget-
ansvariga tjänstemän att iaktta största möjliga sparsamhet under återstoden av året och att 
vartefter det prognosticerade utfallet för resultatområdets olika delar klarnar se över 
möjligheterna till omdisponeringar inom och/eller mellan de olika delområdena innan beviljande 
av tilläggsanslag kan bli aktuellt. Även förutsättningar för extern ersättning för de oförutsedda 
utgifterna behöver följas upp och redas ut. 
Det faktum att resultatområdet belastas av oförutsedda utgifter och därmed kan bli att 
överskrida budget med eventuellt behov av beviljande av tilläggsanslag delges dock kommun-
fullmäktige till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 102 INVESTERINGAR 2022  

Byggnadstekniska nämnden § 61/19.9.2022  
Ärendebeskrivning  
I byggnadstekniska sektorns ekonomiplanen 2022 finns följande investeringar:  
- Projektering av Strömsgårdens lägenheter 50.000 euro 
- Vatten Västra Simskäla 20.000 euro 
- Vatten till Ängö, Bussö och Bergö 40.000 euro 
- Ombyggnad av Öjvägen 50.000 euro 
- Gatubelysning Strömsby II 6.000 euro 
- Tillbyggnad entré och renovering av lägenhet kanslibyggnad/lärarbostadshus 30.000 euro 
 
Kommunteknikerns förslag:  
Uppföljning av investeringarnas genomförande har gjorts:  
- Projektering av Strömsgårdens lägenheter 50.000 euro. Planering påbörjad.  
Projekteringen kommer troligen att fortgå 2023.  
- Vatten Västra Simskäla 20.000 euro. Startar upp vintern 2022/-23.  
- Vatten till Ängö, Bussö och Bergö 40.000 euro. Plan finns för Bergö. 11 av 14  
intressenter är intresserade av anslutning. Ärendet diskuteras då det även skall blir ett  
möte på Ängö-Bussö där vattenfrågan troligen diskuteras. Lokala och delvis privata  
lösningar för vattenrening är alternativet.  
- Ombyggnad av Öjvägen 50.000 euro. Pågående.  
- Gatubelysning Strömsby II 6.000. Offertförfrågan har gjorts för led belysning.  
- Tillbyggnad entré och renovering av lägenhet kanslibyggnad / lärarbostadshus 30.000  
euro. Beslut enligt BTN 22.8.2022 § 48. 

Förslag att anslag för investeringar som inte genomförs 2022 flyttas till 2023 års ekonomiplan.  
Projekt vatten till Bergö genomförs ej om inte fler intressenter tillkommer och intressenterna 
meddelas att de får gå vidare med privat vattenrening.  
Vatten till Ängö - Bussö diskuteras när kommunen håller möte där och från Bergö inbjuds 
representant för att diskutera om samarbeten är möjliga. Vatten från Lumparland och Ålands 
Vatten är ett alternativ men som kräver långa ledningsdragningar.  
I övrigt tas investeringsplanens genomförande till kännedom och sänds till Kommunstyrelsen.  
 
Beslut: Enligt förslag. 

 
Kommunstyrelsen § 102/19.10.2022  

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar byggnadstekniska nämndens redogörelse över status på investerings-
projekt enligt innevarande års budget till kännedom och emotser nämndens förslag till 
investeringsbudget för år 2023, där det inte är självklart att anslag för investeringar som inte 
genomförs 2022 flyttas till 2023 utan att behovsprövade prioriteringar görs för utgifterna. 
Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom. 

  

Beslut: 
 Enligt förslag. 
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§ 103 EKONOMIPLAN RENOVERING OCH TILLBYGGNAD AV KANSLIBYGGNAD 2022 

Byggnadstekniska nämnden § 48/22.8.2022 
Ärendebeskrivning 
I budget 2022 finns anslag om 20.000 euro för renovering och mindre tillbyggnad av  
kanslibyggnad. 
Målning av fasade var tänkt att göras i augusti men entreprenören är förhindrad att  
utföra detta nu. Byggentreprenören som skall uppföra tillbyggnaden av entrén ser gärna  
att det flyttas fram också. Ifall någon av de två lägenheterna blir tomma behöver de även  
ytrenoveras. 
Det kan vara möjligt att ha andra entreprenörer men säsongen är ändå kort för målning  
om det skall bli ett bra resultat. 
 
Kommunteknikerns förslag: 
Att arbetena skjuts fram till vårvintern 2023 gällande byggande och målningen om möjligt  
genomförs på försommaren 2023. 
I samband med budgetering inför 2023 kan samma summa budgeteras. 
Kommunstyrelsen 
meddelas om detta. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 

 
Kommunstyrelsen § 103/19.10.2022  

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar byggnadstekniska nämndens redogörelse över status på 
investerings-projekt enligt innevarande års budget till kännedom och emotser nämndens 
förslag till investeringsbudget för år 2023, där det inte är självklart att anslag för 
investeringar som inte genomförs 2022 flyttas till 2023 utan att behovsprövade 
prioriteringar görs på nytt för utgifterna. Ärendet förs kommunfullmäktige till kännedom. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 104 ÄNDRING AV BARNOMSORGSAVGIFT 

SkolN § 19 Ändring av barnomsorgsavgift från 1.8.2022 och förslag till barnomsorgsavgift för 2023 
Bilagor Barnomsorgsavgifter 
Med anledning av rikets familjeledighetsreform har ändring av landskapslag om barnomsorg och 
grundskola (2022:55) samt ändring av landskapslag om hemvårdsstöd (2022:56) trätt i kraft 1.8. 
Ändringarna som kommunen behöver beakta i korthet: 
Barn har rätt till daghemsverksamhet från den kalendermånad barnet fyller 9 månader. 
Barnet har rätt att bibehålla sin daghemsplats under en sammanhängande tid om 13 veckor då föräldrapenning 
betalas för vårdanden av barnet. 
Definitionerna av heltid- respektive halvtidsbarnomsorg har omformulerats. 
Avgiften för heltidsbarnomsorg är maximalt 240 €. 
Avgiften för halvtidsbarnomsorg får vara högst 60% av heltidsavgiften, dvs 144 €. 
Om kommunen erbjuder andra omsorgskategorier än halvtids- och heltidsomsorg ska barnomsorgsavgiften för 
sådan omsorg tas ut i relation till avgift för heltidsomsorg. 
Avgiftsfri förundervisning för barn i barnomsorgen ändras från 20 timmar/vecka till 4 timmar/dag under skolårets 
arbetsdagar. 
Förslaget till ändring av barnomsorgsavgifter 2022 och förslag till barnomsorgsavgifter 2023 har 
tagits fram gemensamt med barnomsorgens föreståndare i Geta, Finström, Sunds och Vårdö för 
att få en enhetlighet mellan kommunerna. Påminnas bör att även fritidshemsavgiften är en 
barnomsorgsavgift. 
Ändringarna i avgiftsdokumentet har markerats gula. Ändringarna är: 
Utjämningsperioden för barnens närvaro till antalet vardagar per månad medan avgifterna 
fortsättningsvis fastställs som månadsavgift. Vårdö har i sina fastställda avgifter för 2022 beviljat 
avgiftsfri förundervisning 25 timmar/ vecka hela året mot det från 1.8.22 lagstadgade 4 h/dag 
under läsårets arbetsdagar, vilket betyder att kommunen erbjuder mer än lagen kräver men 
underlättar beräkningen och administrationen av avgifterna. 
Resterande tid förskolebarnen behöver barnomsorg uppbärs enligt förslaget en avgift om 50% av 
heltidsavgiften mot tidigare 60%. Orsaken till ändringen är att kommunen kan bli återbetalnings-
skyldiga vissa månader då antalet arbetsdagar varierar. Att ha ett avgiftssystem som varje 
månad behöver separata uträkningar kräver administration och bör undvikas. 
 

Utbildningschefens beslutsförslag: 
Skol- och bildningsnämnden omfattar ändring av barnomsorgsavgifterna från 1.8.2022 och 
förslag till barnomsorgsavgifter 2023 enligt bilaga och skickar dem till kommunstyrelsen för 
vidare behandling. 
 

Skol- och bildningsnämndens beslut: Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelsen § 104/19.10.2022  
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna skol- och bildningsnämndens förslag till ändring av 
barnomsorgsavgifterna från 1.8.2022, enligt bilaga. 
Förslag till barnomsorgsavgifter 2023 bordläggs till nästa möte med kommunstyrelsen. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 105 ESB-PLATSER OCH HEMSERVICELÄGENHETER PÅ STRÖMSGÅRDEN 

Omsorgsnämnden § 17/21.03.2022 
Den lättaste formen av omsorgsboende är serviceboende. Då har den äldre personen inte 
behov av omsorg dygnet runt men behöver en lämplig bostad samt vård och omsorg. På 
Strömsgården har äldre personer kunnat hyra hemservicelägenheter med eller utan 
hemserviceavtal. 
Effektiviserat serviceboende är avsett för äldre personer som behöver mycket vård och 
omsorg dygnet runt. På Strömsgården finns utbildade närvårdare på plats under dygnets 
alla timmar. 
Enligt verksamhetsmålen för år 2022 bör en utredning göras av hemservicen och behovet 
i Vårdö kommun, samt hurvida antalet ESB-platser är i förhållande till det reella behovet 
för kommunen. 
Äldreomsorgsledaren anser att det i nuläget finns behov av att behålla vissa avtal 
oförändrade med några klienter på Strömsgården under en övergångsperiod. Detta då 
dessa klienter enbart betalar hyra eller klarar sig självständigt med enstaka besök av 
hemtjänst dagtid. Kommunen har inte några alternativa lägenheter att erbjuda och därför 
borde deras avtal och kostnader inte förändras tills det att deras vårdbehov ändras. 
 

Äldreomsorgsledarens förslag: 
Att Omsorgsnämnden godkänner förslaget tillsvidare om att klienter som enbart betalar 
hyra eller klarar sig självständigt med enstaka besök av hemtjänst dagtid inte omfattas av 
ESB-avgifterna som börjar gälla från 01.03.2022. 
Omsorgsnämndens beslut: 
Att Omsorgsnämnden godkänner förslaget tillsvidare om att klienter som enbart betalar 
hyra eller klarar sig självständigt med enstaka besök av hemtjänst dagtid inte omfattas av 
ESB-avgifterna som börjar gälla från 01.03.2022. 
 

Omsorgsnämnden § 47/10.10.2022 
Bilaga 1, Boende på Strömsgården 
Strömsgården är registrerat som effektiverat serviceboende (ESB) hos FPA från oktober 
2021. Från och med 2022 har avgifterna i äldreomsorgen i Vårdö kommun att indelas i 
hemservice, ESB (effektiverat serviceboende), korttidsvård och närståendevårdsavlast-
ning. Det innebär att klienter som bor i sitt eget hem och har hemservice betalar enligt 
taxor för hemservice. Boende på Strömsgården skulle betala enligt taxor för effektiverat 
serviceboende (ESB). Detta skulle medföra en ökning av kommunens intäkter. 
Under 2022 har äldreomsorgsledaren uppmärksammat att några klienter som bott i 
hemservicelägenheterna inte har ett sådant vårdbehov att de uppfyller kriterier för ESB 
boende och därmed har de inte heller betalat för ESB boende utan de har fått bo kvar 
under samma förutsättningar som tidigare under en övergångsperiod. 
Äldreomsorgsledaren ser nu fortsättningsvis ett behov av att behålla de fem 
hemservicelägenheterna i dess nuvarande form med hemserviceavtal och inte omvandla 
dessa till ESB boende. Det finns äldre som klarar sig så gott som självständigt men som 
behöver tillsyn och där behovet av tryggheten till personal dygnet runt är av hög vikt. 
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Äldreomsorgsledarens förslag: 
Att Strömsgården skulle ha 11 st platser för ESB-boende, 1 rum som periodrum och 5 
hemservicelägenheter. För att få flytta till dessa hemservicelägenheter skall den boende 
ha behov av ett hemserviceavtal och därmed erhålla tillsyn av Strömsgårdens personal 
samt erbjudas måltider och att delta i aktiviteter som ordnas på Strömsgården. Ärendet 
tas vidare till styrelsen då det påverkar vilken service kommunen erbjuder de äldre och 
intäkterna. 
 
Omsorgsnämndens beslut: 
Enligt förslag. 
 

Kommunstyrelsen § 105/19.10.2022  
   
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar omsorgsnämndens beslut och ger nämnden i uppdrag att 
redogöra för och beakta detta i sitt kommande budgetförslag, för avgörande i kommun-
fullmäktige vid budgetens fastställande.  
 
Beslut: 
Enligt förslag.   
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§ 106 DATASKYDDSOMBUD 

Kommunstyrelsen § 106/19.10.2022  
I enlighet med artikel 37 i EU:s allmänna dataskyddsförordning måste kommunerna 
och kommunalförbunden ha ett dataskyddsombud. Enligt uppgifter från Ålands data-
inspektion är det brådskande att få en lösning på plats snarast möjligt. 
 
Det finns intresse för en samordnad lösning via kommunförbundet för totalt 15 
kommuner och fem kommunalförbund.  
 
Ålands kommunförbund har tagit fram ett samordnat förslag på en lösning för 
dataskyddsombud. Enligt beslut från förbundsstyrelsen (§ 56/06.10.2022) ombeds 
kommunerna att snarast möjligt behandla förslaget. 
 
Bifogas utkast på avtal samt beslut från förbundsstyrelsen och kostnadsfördelning. 
 
För Vårdös del skulle den uppskattade kostnaden landa på ca 2.300 euro för år 2023. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen omfattar Ålands kommunförbunds förslag för samordnat dataskydds-
ombud och ger kommundirektören fullmakt att fortsätta förhandlingarna samt att teckna 
avtal för kommunens räkning ifall tillräckligt många kommuner ansluter sig och kostnads-
fördelningarna hålls i nivå med liggande förslag. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 107 UTBJUDANDE AV AVFALLSHANTERING  

Byggnadstekniska nämnden § 60/19.9.2022   
Ärendebeskrivning  
Kommunens avtal med Transmar AB (Renhållningen) är i kraft till 31.12.2022 med 
gällande option om ett år. Kommunen bör bjuda ut avfallshanteringen med transport och 
behandling av: restavfall/brännbart, kartong/well, papper, glas, småmetall från 
kommunens återvinningsstationer och begära pris på komposterbart och plast som 
förekommer vid en eller flera stationer. Pris begärs även gällande återvinningscentralen 
för följande fraktioner grovavfall (brännbart), trä, metall, impregnerat trä, däck, farligt 
avfall. Tröskelvärden för EU upphandling är 215.000 euro för tjänster och 431.000 euro 
för transporter. Tillämpningen av delar av rikets avfallslag är ute på remiss för tillfället och 
det torde finnas möjligheter att fortsätta med nuvarande avfallshanteringssystem med 
gemensamma insamlingspunkter.  
 
Kommunteknikerns förslag:  
Nämnden går igenom anbudsförfrågan och förslag på justeringar diskuteras. En 
uppdelning av återvinningscentral och återvinningstationer görs så att entreprenören har 
möjlighet att lämna på delar eller hela entreprenaden. Kommunen utbjuder transport och 
behandling av avfall mot anbud som skall vara kommunen tillhanda senast 20 oktober 
2022 kl.15. Annons sätts in i båda lokaltidningar och på den nationella sidan Hilma.fi.  
 
Beslut:  
Ärendet till kommunstyrelsen då en revidering av lagen bland annat är aktuell. 
Anbudsförfrågan annonseras ut torsdagen den 22 september. 

 
Kommunstyrelsen § 107/19.10.2022  

Vårdö kommun upprätthåller idag insamling av återvinningsbart avfall, varav flertalet 
fraktioner i sin helhet dock lyder under lagstadgat producentansvar.  
 
Enligt avfallslagens 46 § ska producenten ordna avfallshanteringen för de i 48 § avsedda 
produkter som producenten släpper ut på marknaden och stå för kostnaderna för 
avfallshanteringen. Övriga aktörer får enligt 47 § upprätta insamlings- och mottagnings-
system för kasserade produkter eller tillhandahålla anknytande tjänster, bara om det sker 
i samarbete med producenten. Kommuner kan, som ett led i avfallshantering som den 
ordnar enligt 5 kap, komplettera transporten och mottagningen av kasserade produkter 
till den del som producenten inte ordnar sådan. I så fall ska de kasserade produkterna 
föras till avfallshantering som producenten har ordnat. Bestämmelser om skyldigheten för 
kommunen och producentsammanslutningen för förpackningsproducenter att 
gemensamt ordna fastighetsvis insamling av förpackningsavfall finns i 49 a §.  
 
Enligt 32 § gäller inte kommunens skyldighet för avfall som i enlighet med 6 eller 7 kap 
förs till avfallshantering som producenten eller distributören ordnar. Bestämmelser om 
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kommunens och förpackningsproducentens skyldighet att gemensamt ordna fastighetsvis 
separat insamling av förpackningsavfall finns sedan år 2021 i en ny paragraf (49 a §). 
Paragraferna 49 a)-d), som närmare reglerar samarbete kring insamling, förutsätter även 
att det inom lagstiftningsområdet finns minst en lagenlig producentsammanslutning (62-
65 samt 101-107 §§) som kommunerna ska ingå samarbeten med kring insamling, oavsett 
fastighetsvis eller vid insamlingspunkter, och som även ska stå för ordnandet och bekos-
tandet av den vidare hanteringen av insamlat avfall under producentansvar (46-48 §§). 
 

På Åland finns idag varken någon lagenlig producentsammanslutning eller någon sådan av 
producent ordnad, bekostad eller ens hänvisad återvinning som kommunerna uttryck-
ligen ska föra det insamlade avfallet till. Det innebär att lagens 46 § inte uppfylls och att 
kommunerna enligt 47 § varken kan eller får delta i insamlingen av skilt utsorterat avfall 
under producentansvar enligt 48 § såsom 49 a-d § kräver. Det gör också att kostnaderna 
för separat insamling av producentansvarspliktigt avfall blir oskäliga med beaktande av 
möjligheterna att förbättra den separata insamlingens kostnadseffektivitet, vilket i sin tur 
friskriver kommunerna från skyldighet att alls samla in dylikt avfall separat enligt 15 §.  
 

Enligt 91 § om kommunala avfallshanteringsföreskrifter, som föreslås bli obligatoriska för 
åländska kommuner att upprätta, kan mindre omfattande separat insamling än enligt 
förordningen tillåtas för viss tid och högst för fem år i taget, om någon av förutsätt-
ningarna för undantag från skyldigheten att ordna separat insamling enligt 15 § 2 mom 
uppfylls – vilket bedöms vara fallet till den del det gäller producentansvarspliktigt avfall, 
till dess att det finns en lagenlig producentsammanslutning och en av producent enligt 46-
47 §§ ordnad och tillräckligt bekostad återvinning av dessa i 48 § avsedda avfallstyper. 
 

Till dess att juridiska och ekonomiska förutsättningar kommer på plats, kan Vårdö 
kommun i enlighet med befintlig avfallslag och föreslagna ändringar i densamma se sig 
tvungna att helt eller delvis upphöra med separat insamling av producentansvarspliktigt 
avfall, såsom papper och förpackningar av kartong, plast, glas och metall med mera. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen ger med hänvisning till ovanstående resonemang byggnadstekniska 
nämnden i uppdrag att för budgetåret 2023 se över och ge förslag till eventuella 
korrigeringar i den av kommunen tillhandahållna avfallshanteringen samt att beakta 
resonemangen även inför ingående av avtal med transportaktör med anledning av 
genomförd upphandling.  
Beroende på utgång i pågående revidering av avfallslagstiftningen och huruvida det 
skapas förutsättningar för hantering av separat insamlat producentansvarspliktigt avfall 
kan antal och typ av fraktioner som separat samlas in och förs vidare för återvinning 
behöva korrigeras, vid eventuell fastighetsnära hämtning respektive avlämning vid 
kommunal återvinningsstation och återvinningscentral. 
Kommundirektören befullmäktigas att ingå avtal där det dock regleras möjlighet att välja 
bort somliga skilt utsorterade fraktioner beroende på utfall i producentansvarsfrågan. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 108 UTLÅTANDE: AVFALLSLAG 

KS § 108/19.10.2022 
Ett lagförslag om ”anpassad kommunal avfallshantering” har från Ålands landskaps-
regering skickats på remiss till de åländska kommunerna. 
 
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/remissforslag_avfallslagandring-220817.pdf  

 
Landskapsregeringen föreslår att vissa paragrafer i rikets avfallslag, som gäller som 
blankettlag enligt landskapslagen om tillämpning av rikets avfallslag, ska tillämpas med 
avvikelser för att anpassas efter åländska förhållanden. Kommunerna föreslås dela in 
kommunen i ett eller flera insamlingsområden där antingen fastighetsvis avfallstransport 
med minst fyra fraktioner eller återvinningsstationer ska väljas som insamlingsmetod för 
avfall. Om fastighetsvis avfallstransport väljs som insamlingsmetod i ett insamlingsom-
råde ska kommunen även besluta om fastighetsägaren eller kommunen ska avtala med 
en avfallstransportör om hämtningen av avfallet. Kommunerna ska lämna en årlig rapport 
om insamlingen av avfallet till landskapsregeringen. De i rikets avfallslag frivilliga kommu-
nala avfallshanteringsföreskrifterna föreslås bli obligatoriska medan kravet på kommunala 
avfallsplaner föreslås upphävas. Dessutom föreslås att kraven i rikets avfallslag om 
verksamhetsutövares bokföringsskyldighet av avfall anpassas till åländska förhållanden. 
 
Den finländska avfallslagen (646/2011) antogs på Åland som blankettlag (2018:83) för att 
skapa förutsättningar att få producentansvaret att fungera såsom avsett och nödvändigt 
enligt lag och EU-direktiv. Lagens 5 kap handlar om kommunalt anordnad avfallshantering 
medan 6 kap ägnas åt producentansvar. Det nu liggande lagförslaget benämns i remiss-
begäran som lagförslag om anpassad kommunal avfallshantering, men den officiella 
benämningen av den lag som avses är landskapslag om ändring av landskapslagen om 
tillämpning av rikets avfallslag, och förslagen kretsar i stort kring insamling av både 
kommunalt avfall (enligt 32 §) och av producentansvarspliktiga avfallsslag (46-48 §§). 
Enligt 32 § gäller inte kommunens skyldighet för avfall som i enlighet med 6 eller 7 kap 
förs till avfallshantering som producenten eller distributören ordnar. Bestämmelser om 
kommunens och förpackningsproducentens skyldighet att gemensamt ordna fastighetsvis 
separat insamling av förpackningsavfall finns sedan år 2021 i en ny paragraf (49 a §). 
 
Enligt lagens 46 § ska producenten ordna avfallshanteringen för de i 48 § avsedda 
produkter som producenten släpper ut på marknaden och stå för kostnaderna för 
avfallshanteringen. Övriga aktörer får upprätta insamlings- och mottagningssystem för 
kasserade produkter eller tillhandahålla anknytande tjänster, bara om det sker i 
samarbete med producenten. Kommuner kan, som ett led i avfallshantering som den 
ordnar enligt 5 kap, komplettera transporten och mottagningen av kasserade produkter 
till den del som producenten inte ordnar sådan. I så fall ska de kasserade produkterna 
föras till avfallshantering som producenten har ordnat. Bestämmelser om skyldigheten för 
kommunen och producentsammanslutningen för förpackningsproducenter att 
gemensamt ordna fastighetsvis insamling av förpackningsavfall finns i 49 a §.  

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/page/remissforslag_avfallslagandring-220817.pdf
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Paragraferna 49 a)-d), som närmare reglerar samarbete kring insamling, förutsätter även 
att det inom lagstiftningsområdet finns minst en lagenlig producentsammanslutning (62-
65 samt 101-107 §§) som kommunerna ska ingå samarbeten med kring insamling, oavsett 
fastighetsvis eller vid insamlingspunkter, och som även ska stå för ordnandet och bekos-
tandet av den vidare hanteringen av insamlat avfall under producentansvar (46-48 §§). 
 
På Åland finns idag varken någon lagenlig producentsammanslutning eller någon sådan av 
producent ordnad, bekostad eller ens hänvisad återvinning som kommunerna uttryck-
ligen ska föra det insamlade avfallet till. Det innebär att lagens 46 § inte uppfylls och att 
kommunerna enligt 47 § varken kan eller får delta i insamlingen av skilt utsorterat avfall 
under producentansvar enligt 48 § såsom 49 a-d § kräver. Det gör också att kostnaderna 
för separat insamling av producentansvarspliktigt avfall blir oskäliga med beaktande av 
möjligheterna att förbättra den separata insamlingens kostnadseffektivitet, vilket i sin tur 
friskriver kommunerna från skyldighet att alls samla in dylikt avfall separat enligt 15 §.  
 
Tillsammans med förslaget till ändring av tillämpning av rikets avfallslag finns också ett 
utkast till ändring av landskapsförordningen om avfall, med tillägg av en ny paragraf (11 a 
§), enligt vilken kommunen i insamlingsområden med återvinningsstationer ska ta hänsyn 
till befolkningstätheten, producenternas insamlingssystem och andra lokala förhållanden 
samt mängden och kvaliteten av det avfall som uppstår och ordna ett tillräckligt antal 
återvinningsstationer. Vid dessa återvinningsstationer ska utöver kommunalt avfall och 
bioavfall från boende även tas emot pappers-, kartong-, glas-, metall-, plast- och träavfall 
– vilka dock uteslutande utgörs av producentansvarspliktiga material enligt lagens 48 §. 
 
Enligt 91 § om kommunala avfallshanteringsföreskrifter, som föreslås bli obligatoriska för 
åländska kommuner att upprätta, kan mindre omfattande separat insamling än enligt 
förordningen tillåtas för viss tid och högst för fem år i taget, om någon av förutsätt-
ningarna för undantag från skyldigheten att ordna separat insamling enligt 15 § 2 mom 
uppfylls – vilket bedöms vara fallet till den del det gäller producentansvarspliktigt avfall, 
till dess att det finns en lagenlig producentsammanslutning och en av producent enligt 46-
47 §§ ordnad och tillräckligt bekostad återvinning av dessa i 48 § avsedda avfallstyper. 
 
Lagförslaget förutsätter också att kommunerna ska lämna en årlig rapport om insam-
lingen av avfallet till landskapsregeringen samt att kraven i rikets avfallslag om 
verksamhetsutövares bokföringsskyldighet av avfall anpassas till åländska förhållanden. 
Till den del det gäller kommunalt avfall (5 kap, 32 §) torde så kunna låta sig göras, men 
beträffande producentansvarspliktigt avfall (6 kap, 48 §) regleras detta på andra håll i den 
befintliga och (även med föreslagna ändringar) fortsatt giltiga lagens bestämmelser om 
producenters bokförings- och uppgiftsskyldighet. Enligt 54 § ska producenten föra bok 
enligt produktkategori över typen och mängden av samt egenskaperna hos de produkter 
som producenten släppt ut på marknaden och de kasserade produkter som producenten 
tagit emot samt det avfall som dessa produkter gett upphov till, liksom över de andra 
med dessa jämförbara omständigheter som behövs för tillsynen över att denna lag och de 
bestämmelser som utfärdats med stöd av den följs. Producentsammanslutning ska också 
årligen redogöra för sin verksamhet enligt 64 §. LR äger tillsynsansvar över detta. 
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Vårdö kommun utgör i sin helhet en glesbefolkad skärgårdskommun där förutsätt-
ningarna för fastighetsnära hämtning varierar. Kommunen tillhandahåller idag en 
bemannad återvinningscentral och ett antal obemannade återvinningsstationer i utvalda 
byar. Vid återvinningsstationerna tas emot kommunalt avfall och även visst producent-
ansvarspliktigt material.  De flesta hushåll har tillgång till egen kompost för bioavfall. 
Därutöver förekommer fastighetsnära hämtning där hushållen så önskar och där trans-
portaktör finner det rimligt att tillhandahålla densamma, inte bara i bykärnorna utan även 
längsmed huvudvägarna - men inte in på alla enskilda småvägar vid sidan av desamma. 
 

Det skulle svårligen låta sig göras och inte heller vara önskvärt att varken tvinga eller 
hindra fastighetsägare i vissa områden att tillgå bara det ena eller det andra i fråga om 
antingen fastighetsnära hämtning i flera fack eller möjlighet att lämna sitt avfall vid 
återvinningsstationer avsedda för och placerade i andra delar av kommunen. Utöver 
kraftigt ingrepp i hushållens självbestämmanderätt, med utrymme för både vilja och 
bedömd nytta i endera systemet beroende på den enskilda fastighetens och hushållets 
förutsättningar, leder ett dylikt upplägg även till en fullständigt orimlig och oönskad börda 
på kommunen att administrera och kontrollera att och hur detta sedan efterlevs. Det 
leder heller inte till någon uppenbar varken miljömässig eller samhälls- eller privateko-
nomisk nytta att reglera detta områdesvis i en kommun av Vårdös typ och karaktär.  
 

Utöver ovan nämnda producentansvarspliktiga avfallstyper finner Vårdö kommun det 
också icke önskvärt att behöva hantera bioavfall och avfall av trä vid kommunens 
obemannade återvinningsstationer. Detta riskerar att dra till sig skadedjur respektive 
avfall av sådant slag som inte hör hemma vid de obemannade insamlingspunkterna utan 
snarare i fastighetsnära kompost respektive kommunens bemannade ÅVC. 
 

Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen framför gentemot Ålands landskapsregering att man inte anser det 
önskvärt och att man inte heller ser varken förutsättningar för eller nytta i att, såsom det 
uppdaterade lagförslaget kräver, begränsa möjligheten till samtidig förekomst av 
fastighetsnära hämtning och insamling vid kommunens återvinningsstationer, vilket 
annars är den främsta innebörden i det nya lagförslaget. 
Kommunstyrelsen konstaterar även att juridiska och ekonomiska förutsättningar saknas 
för åländska kommuner att alls delta i insamling av skilt utsorterat producentansvars-
pliktigt avfall innan det finns en lagenlig sammanslutning för åländska producenter och en 
av producenterna ordnad och lagligen bekostad återvinning av detsamma.  
För att få producentansvaret att fungera enligt riks- och landskapslag samt bindande EU-
direktiv förutsätts bildandet av en åländsk producentsammanslutning, bestående av 
åländska producenter, vilket landskapsregeringen äger tillsynsansvar över att så sker.  
Till dess att juridiska och ekonomiska förutsättningar kommer på plats, kan Vårdö 
kommun i enlighet med befintlig avfallslag och föreslagna ändringar i landskapslag om 
tillämpning av densamma se sig tvungna att helt eller delvis upphöra med separat 
insamling av producentansvarspliktigt avfall, såsom papper och förpackningar av kartong, 
plast, glas och metall med mera. 
 

Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 109 A)-D) UTLÅTANDEN: KOMMUNALFÖRBUNDS BUDGETFÖRSLAG 

Kommunstyrelsen § 109 a-d/19.10.2022  
Kommunalförbundens budgetförslag enligt bilaga a)-d). 
 

a) Ålands kommunförbund 
 

b) Oasen Kf 
 

c) NÅUD 
 

d) Kommunernas socialtjänst KST 
 

Kommunstyrelsen § 109 a/19.10.2022, Ålands kommunförbund 
För kommunalförbundet Ålands kommunförbund är den stora förändringen i budget för 
år 2023 jämfört mot tidigare det faktum att den enskilt största medlemskommunen 
Jomala från och med år 2023 inte längre utgör en medlem i förbundet. Det får 
konsekvenser för förbundet och för de andra kommunernas betalningsandelar. 
 
Kommunförbundet räknar ändå med att kunna bedriva sin verksamhet ganska långt som 
tidigare. Både Mariehamn och Jomala kvarstår även som medlemmar i KAD.  
 
Totalt minskar storleken på de sammanlagda kommunandelarna med 1,3 % jämfört mot 
budget 2022, men andelarna blir ändå högre per kvarvarande kommun.  
 
För Vårdös del väntas kommunens andelar landa på 4.902 euro för förbundets 
verksamheter och 1.096 euro för sin andel i kommunala avtalsdelegationen (KAD). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom Ålands kommunförbunds budgetförslag utan desto 
mer synpunkter kring detsamma.  
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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Kommunstyrelsen § 109 b/19.10.2022, Oasen kf 
Kommunalförbundet Oasen ökar enligt budgetförslag 2023 sin totala driftsbudgetomslut-
ning med ca 680.000 euro (14 %) jämfört mot budget för år 2022, och ca 280.000 euro 
(5,5 %) mot bokslut 2021.  
 

Kostnaderna för allmän förvaltning väntas öka med 55.000 euro (8,5 %) mot budget 2022. 
Både personalkostnader och köpta tjänster väntas öka där. Även i förbundets egentliga 
verksamheter ökar framförallt personalkostnaderna, inom såväl ESB- och institutions-
boende som kök och lokalvård. Stor del av detta förklaras med allmänna löneökningar 
enligt kollektivavtal. Den totala personalen ökar med 1,66 till 75,01 anställda. 
 

Grundavgiften fördelas på 67 ägoandelar, varav Vårdö innehar en (1). Avgiften väntas 
minska något mot budget 2022, till 1.069 E/plats/månad (1.185 E år 2022). För Vårdö 
innebär det en grundavgift om 12.834 euro för år 2023, oberoende av faktisk nyttjande-
grad. Kommunen hamnar även på en avskrivningsavgift om 4.060 euro. 
 
För ESB-boende sker ingen stor förändring i vårddygnskostnaden (141 E) men dygnsav-
giften för institutionsvård ökar kraftigt (från 190 till 245) medan avgiften för demensvård 
minskar radikalt (från 220 till 195). Vikarierande förbundsdirektör har inte riktigt kunnat 
förklara orsakerna till detta, varför det bör utredas och redogöras för alternativt korrige-
ras ifall där finns orsak därtill.  
 

Enligt budgetförslagets finansieringsanalys sker en minskning av förbundets likvida 
kassamedel, men nivån på desamma bedöms ändå betryggande även därefter.  
 

Kommunalförbunden bör sträva efter att inte på ojämlika grunder och förutsättningar 
konkurrera med sina ägarkommuner om tillgänglig personal. På Åland råder brist på bland 
annat närvårdare för arbete inom äldreomsorg. Alla primärkommuner försöker att hålla 
nere på sin bemanning och även på lönenivåer och tillgängliga löneförmåner. Ökar en 
primärkommun lönerna för sina närvårdare, blir det omedelbart resultatpåverkande för 
den egna kommunen. Ökar kommunalförbundet sina löner eller förmåner (företags-
hälsovård o dyl) för motsvarande funktioner, så hamnar kostnaden för det istället direkt 
på medlemskommunerna. Därmed snedvrids konkurrensen och kommunerna får betala 
dubbelt, genom höjda kostnader för den service som bedrivs i förbundet och genom än 
sämre tillgång till behövlig personal för den omsorg som bedrivs hemma i den egna 
kommunen. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen avger ovanstående såsom sitt utlåtande rörande budgetförslag för 
kommunalförbundet Oasen och delger detsamma till förbundet samt till kommunens 
representation i förbundets fullmäktige. Kommunalförbundet uppmanas att se över och 
hålla nere på sina kostnader i allmänhet och personalkostnader i synnerhet.   
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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Kommunstyrelsen § 109 c/19.10.2022, NÅUD 
Kommunalförbundet NÅUD väntas öka sin totala driftsbudget med ca 400.000 euro (9 %) 
jämfört mot budget 2022 och med ca 740.000 euro (18 %) jämfört mot bokslut för år 
2021. Detta trots att det totala antalet elever i GHS minskar med ca 6 procent. 
Förändringar i tryck på annan verksamhet i förbundets regi förklarar inte denna 
kostnadsökning och så inte heller de senaste årens allmänna kommunala kostnadsut-
veckling. Förbundets totala (drifts-) budgetomslutning väntas för år 2023 uppgå till 4,87 
ME (bokslut 2021 4,13 ME).  
 

Vårdös totala kostnadsandel väntas öka med ca 20.000 euro (5 %) jämfört mot budget 
2022 och med ca 40.000 euro (11 %) jämfört mot bokslut för år 2021. Detta trots att 
kommunens antal elever i GHS minskar. Vårdös totala andel i förbundets verksamhet 
väntas för år 2023 uppgå till 391.788 euro (bokslut 2021 354.233 E).  
 

Kostnaderna för verksamheten som helhet ökar trots att elevantalet i distriktet minskar, 
vilket förstås leder till ökande kostnader per elev i snitt upp till en nivå som överstiger 
15.000 E/elev. Även om en del av förklaringarna står att finna i utökade eller specificerade 
krav på olika stödtjänster för barnomsorg och skola bör det gå att hitta sätt att uppfylla 
lagkraven utan att kostnaderna ökar i exakt samma omfattning. 
 

Ökningen i timresurs per elev i högstadieundervisningen jämfört med vt 21 är drygt 9 %, 
och ökning i antalet lektioner är närmare 13%. Det bör gå att hitta sätt att bedriva 
skolverksamheten på ett något mera effektivt sätt trots ökade krav på stödresurser, och 
därför bör kostnaderna inte öka på detta sätt när antalet elever de facto minskar.  
 

Enligt ekonomiplanen ökar (åter) förbundets kassamedel, nu till närmare 900.000 E, inför 
de planerade investeringarna under åren 2024 och 2025 om totalt 1,2 ME, för vilka man 
dock avser att uppta 600.000 E i lån under 2024. Årsbidraget borde egentligen budgeteras 
för att täcka investeringsutgifter och förutsägbara förändringar av främmande kapital, dvs 
huvudsakligen planenliga amorteringar. Nu har årsbidraget budgeterats för att årsresul-
tatet alltid ska vara noll, vilket under flera år i rad har lett till att kommunerna genom att 
finansiera avskrivningarna (ca 100.000 E/år) ökat förbundets kassa emedan investerin-
garna varit mindre än summan av årsbidraget och amorteringarna, samtidigt som 
medlemskommunerna i många fall haft minskande och snart sagt besvärande svag kassa. 
 

De budgeterade investeringarna förefaller vara schablonmässigt budgeterade och det 
saknas även detaljerade motiveringar till behovet av att åtgärda skolfastigheten. 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen anser att kommunalförbundet bör uppmanas att på olika sätt anpassa 
budgetförslaget till den minskning av elevantalet som faktiskt kommer att ske under 
budgetåret och det första av planeåren. 
Kommunalförbundet bör överväga att inför 2023 och mot bakgrund av den kassa som 
redan byggts upp budgetera för att årsbidrag som täcker endast faktiska nettoinveste-
ringar och planerade amorteringar av lån, så att årsbidraget är ca 71.000 E i stället för ca 
113.000 E. 
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Kommunalförbundet bör anpassa årsbidraget också i 2022 års bokslut till det faktiska 
behovet, eller om man anser att fortsätta bygga kassa, boka upp en skuld mot medlems-
kommunerna. 
Behovet av att åtgärda skolfastigheten bör även motiveras i budgeten för år 2023. 
Kommunstyrelsens utlåtande delges förbundsdirektören och kommunens representation 
i förbundsfullmäktige, inför budgetförslagets vidare behandling, med önskemål att 
åtminstone dessa punkter beaktas och att förslaget därför återremitteras förbundssty-
relsen. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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Kommunstyrelsen § 109 d/19.10.2022, KST 
Kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst kf (KST) gör enligt förslag till sin tredje 
budget någonsin en utökning av de totala driftsanslagen om ca 1,9 ME mot innevarande 
års budget och ca 2,5 ME (8 %) mot sitt första bokslut för år 2021.  
 
Verksamhetskostnaderna beräknas enligt budget uppgå till ca 31,3 ME år 2023. 
 
Enligt utfallsprognos för år 2022 väntas dock kostnaderna för innevarande år landa på 
30,2 ME, vilket är 1,1 ME mindre än budgeterat för året. Då budget 2023 bygger på en 
uppskrivning av innevarande års budget istället för väntat utfall, torde det ge utrymme 
för mindre behov av kostnadsökningar än vad förslaget ger vid handen. 
 
För Vårdös del budgeteras kommunens andel i förbundets nettokostnader efter erhållna 
landskapsandelar landa på 378.913 euro (1,3 % av totala kommunandelar). 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till kännedom budgetförslag för kommunalförbundet KST och ger 
som utlåtande att man bör utgå från en uppskrivning av innevarande års förväntade utfall 
istället för budgeterat dito, varvid de totala anslagens storlek torde kunna hållas nere 
med i runda tal en miljon euro för år 2023. Utlåtandet delges förbundsdirektören och 
kommunens representation i förbundsfullmäktige, inför budgetförslagets vidare 
behandling. 
 
Beslut: 
Enligt förslag. 
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§ 110 ÖVRIGA ÄRENDEN, MÖTETS AVSLUTANDE 

 Kommunstyrelsen § 110/19.10.2022 

 
Övrigt, diskuteras: 

 ÅBRF:s höstmöte på Högtomt 4 november, befullmäktigande 

 Morsdagsutmärkelse 

 Barn till statsrådets fest 

 Centralköket 

 Töftöfärjan 

 Övrigt, på kommande 
 
Kommundirektörens förslag: 
Kommunstyrelsen tar till diskussion och tecknar ovanstående till kännedom,  
varpå mötet förklaras avlutat. 
 
Beslut:  
Enligt förslag. Mötet förklaras avslutat kl 22:00. 
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 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 
BESVÄRSFÖRBUD 
Vad förbudet grundar 
sig på 

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning, utlåtande eller verkställighet, kan 
enligt § 112 kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär anföras 
över beslutet. 
 
Paragrafer 96-103, 105, 108-110 

Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt 
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet. 
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden) 
 
Paragrafer 93, 94, 95, 104, 106, 107  

Enligt § 5 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över nedan 
nämnda beslut. 
 
Paragrafer och grund för besvärsförbudet: - 

 

 
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE 
Myndighet till vilken 
rättelseyrkande kan 
framställas, samt tid för 
yrkande av rättelse 

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 
rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett beslut avser 
eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet (part) samt av 
kommunmedlemmar. 
 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 
 
Kommunstyrelsen i Vårdö 
Vårdöbyväg 11 
22550 Vårdö 
 
Paragrafer: xx 
 
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses ha 
fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat 
påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter att protokollet 
lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 
 

Rättelseyrkandets innehåll Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall 
undertecknas av den som framställer det. 
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KOMMUNALBESVÄR 
Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. Ändring i beslut med 
anledning av rättelseyrkanden kan sökas genom kommunalbesvär endast av den som 
framställt rättelseyrkandet. Om beslutet har ändrats med anledning av 
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en 
som är part eller kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär 
på den grunden att 
1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3. beslutet annars strider mot lag. 
 
Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: - 
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 
 
En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte 
något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet sju dagar efter 
att protokollet lagts fram offentligt på den digitala anslagstavlan. 

 

FÖRVALTNINGSBESVÄR 
Besvärsmyndighet och 
besvärstid 

Besvärsmyndighet är 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31 
22101 Mariehamn 
 
Paragrafer: - 
 
Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 

BESVÄRSSKRIFT 
Besvärsskrift 

I besvärsskriften skall anges 

- ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 

- vilket beslut som överklagas 

- vilka ändringar som yrkas i beslutet 

- motiveringar till att beslutet bör ändras 
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den som 
författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges. 
 
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg om den 
dag från vilken besvärstiden skall räknas. 
 

Inlämnande av besvärshandlingarna 
Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna kan även 
sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så 
god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. 
 

 


