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§ 77 MÖTETS LAGLIGHET OCH BESLUTFÖRHET
Kommunstyrelsen §77/26.08.2020
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 (i Vårdös kommunstyrelse 4 medlemmar).
På kommunens elektroniska anslagstavla har onsdagen den 19.08.2020 kungjorts
att kommunstyrelsen sammanträder onsdagen den 26.08.2020 på Vårdö
branddepå. Protokollet finns även tillgängligt på kommunkansliet.
Möteskallelsen och föredragningslistan har skickats åt medlemmarna i
kommunstyrelsen samt åt fullmäktiges ordförande och viceordförande onsdagen
den 26.08.2020. Samma dag har möteskallelsen skickats åt ersättarna i
kommunstyrelsen.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------

§ 78 PROTOKOLLJUSTERARE
Kommunstyrelsen §78/26.08.2020
Sker protokolljusteringen i tur och ordning är Magnus Lundell och Gunilla Boman i
tur att verka som protokolljusterare.
Protokollet justeras i mån av möjlighet efter sammanträdet.
Beslut:
Till protokolljusterare utses Magnus Lundell och Gunilla Boman.
---------------------------
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§ 79 GODKÄNNANDE OCH KOMPLETTERING AV FÖREDRAGNINGLISTA
Kommunstyrelsen §79/26.08.2020
Beslut:
Föredragningslistan godkänns.
---------------------------
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§ 80 TA DEL AV PROTOKOLL
Kommunstyrelsen §80/26.08.2020
Följande protokoll delges kommunstyrelsen:
- BTN 3, BTN 4, BTN 5.
- OMSN 4.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar protokollen till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------

§ 81 DELGIVNINGAR TILL KÄNNEDOM
Kommunstyrelsen §81/26.08.2020
Följande delges kommunstyrelsen:
- LR, beslut 150, U2, behörigheter i nya grundskole- och barnomsorglagen.
- LR, beslut 106, F1, avslag för bidrag till nödelaggregat.
- LR, beviljande av jordförvärvsansökan för Louise Billeng.
- LR, avslag av jordförvärvsansökan för Kjell Gunnar Weman.
- Hur tekniska sektorn är ordnad från 1.9.2020.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen tecknar delgivningarna till kännedom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 82 KOMMUNFULLMÄKTIGES LAGLIGHET MÖTET 280520
Kommunstyrelsen §82/26.08.2020
Enligt 49 § i Kommunallag för landskapet Åland skall styrelsen bereda och verkställa
fullmäktiges beslut samt övervaka att besluten är lagliga, utom i ärenden som rör
fullmäktiges inre organisation samt val av styrelsen och revisorer.
Protokollen kan läsas på kommunens hemsida;
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/protocol/kf4280520_protokoll.pdf
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen konstaterar att beslutet som kommunfullmäktige fattat vid
sammanträdet 28.05.20 har tillkommit i laga ordning, och besluten kan verkställas.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 83 FÖRDELNING AV UNDERSTÖD FÖR FÖRENINGSLOKAL OCH
FÖRENINGSVERKSAMHET FÖR FÖRENINGAR MED VERKSAMHET PÅ VÅRDÖ
Kommunstyrelsen §83/26.08.2020
Kommunstyrelsen har beslutat om ett nytt system för att fördela understöd till
föreningar med verksamhet på Vårdö.
Med hänsyn till föreningarnas ansöknings- och bokslutsuppgifter blir det följande
utfall:
LOKALSTÖD
Föreningens namn
Vårdö bönehus
Södra Vårdö UF
Vårdö Strömsby byalag
Hembygdens väl
Vårdö Marthaförening
Vårdö IK
Wikens vänner
Summa

VERKSAMHETSSTÖD,
VÅRDÖ
Föreningens namn
Vårdö bönehus
Södra Vårdö UF
Vårdö Strömsby byalag
Hembygdens väl
Vårdö Marthaförening
Vårdö IK
Wikens vänner
Summa

Lokal
Bönehuset
Solhult
Erkas
Vårdkasen
Seffers
Gym
Cafe

Utbetalas
1 029,46 €
1 101,74 €
650,53 €
1 791,69 €
446,83 €
- €
54,76 €

Belastar
4741 - 105

5 075,00 €

Utbetalas
882,05 €
332,37 €
1 393,39 €
- €
1 061,02 €
- €
1 406,17 €

Belastar
4740 - 104

5 075,00 €

Kommundirektörens förslag
Understöden fördelas enligt ovanstående figur.
Gunilla Boman anmäler jäv och deltager ej i ärendet behandling. Krister Johansson
utses att justera denna paragraf.
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Beslut:
Ärendet återremitteras för att fler ansökningar skall kunna skickas in med anledning
av Covid-19.
---------------------------
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§ 84 FÖRDELNING AV FÖRENINGSBIDRAG MED VERKSAMHET FÖR
VÅRDÖUNGDOMAR I OCH UTANFÖR VÅRDÖ
Kommunstyrelsen §91/04.09.2019
Ålands 4 H anhåller om ett bidrag om 1500 € (Beviljat 2018: 1500 €).
Skunk anhåller om ett bidrag om 950 € (Beviljat 2018: 950 €).
Det kan konstateras att Vårdö erlägger mer bidrag till Skunk än övriga
skärgårdskommuner, om man samtidigt beaktar att de flesta vårdöungdomar har sin
ungdomssysselsättning på fasta Åland. Sammanställning för 2018:
Föglö 1200 €, Brändö 1250 €, Kumlinge 475 €, Kökar 300 €, Sottunga 250 € och
Vårdö 950 €.
Gällande Ålands 4 H så ser sammanställningen ut som följer:
Brändö 1400 €, Eckerö 1000 €, Finström 3000 €, Föglö 1400 €, Geta 900 €, Hammarland
4000 €, Jomala 9000 €, Kumlinge 350 €, Kökar 300 €, Lemland 4000 €, Lumparland 1500
€, Mariehamn 0 €, Saltvik 4000 €, Sottunga 0 €, Sund 1000 € och Vårdö 1500 €. Även när
det gäller bidrag till Ålands 4 H så kan vi notera att Vårdö ligger väl högt i jämförelse med
andra kommuners storlek och närheten till verksamhetens säte.
Kommundirektörens förslag:
Bidragen fördelas enligt respektive anhållan.
Beslut:
Enligt förslag med tillägget att det tills nästkommande år bör komma till en mer
rättvis fördelningsmodell mellan kommunerna.
----Kommunstyrelsen §84/26.08.2020
Ålands 4 H anhåller om ett bidrag om 1500 €, samma summa blev beviljad 2018 och
2019. Vårdö har sedan tidigare betalat väldigt mycket i förhållande till andra
kommuner. Hur Vårdö nu ligger till i förhållande till övriga kommuner är just nu
okänt.
Skunk anhåller om ett verksamhetsbidrag på 950 €, samma summa blev beviljas
2018 och 2019. Dessutom anhåller SKUNK om ett bidrag på 1000 € per ungdomar
(?) till lön för en eller flera sommaranställda ungdomar ca 3 veckor sommaren 2020.
Gällande lön till sommaranställda ungdomar så brukar Vårdö kommun anställa
ungdomar direkt i Vårdö kommuns regi, föreslås därmed att inget bidrag erlägges i
den delen.
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Gällande verksamhetsbidraget på 950 € så är beloppet ingen stor summa i sig, men
däremot hög i förhållande till att få Vårdöungdomar är aktiva i föreningen.
Kommundirektörens förslag
Ålands 4 H tilldelas ett bidrag om 750 €, vilket är halva det sökta bidraget.
Skunk tilldelas ett bidrag om 475 €, vilket motsvarar säteskommunens bidragsnivå.
Med motiveringen att Vårdö kommun anställer egna ungdomar som sommarlovsarbetare
så tilldelas inget bidrag för lön till sommarlovsungdomar.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 85 JORDFÖRVÄRVSÄRENDE, PETER LINDQVIST
Kommunstyrelsen §85/26.08.2020
Bilaga 1
Ärendet har behandlats per capsulam 25.6. där samtliga styrelseledamöter har förordat
jordförvärvet. Det beslutet har skickats in till Landskapsregeringen 1.7.2020.
Landskapsregeringen har bett kommunen att i utlåtandet ta ställning till om markområdet
i ansökan kan anses utgöra ett attraktivt eller känsligt strandområde.
Jordförvärvslag för Åland (1975:3),2 Kap.,2 §, 1 mom:
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
Personer som inte har åländsk hembygdsrätt samt bolag, andelslag, föreningar, andra
sammanslutningar, anstalter, stiftelser eller samfund får inte utan tillstånd av
landskapsstyrelsen med äganderätt förvärva eller med stöd av legoavtal eller något annat
avtal besitta fast egendom i landskapet. Genom landskapslag kan stadgas om undantag
från detta.
LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (2003:68)
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
4 §. Bröstarvingar
En bröstarvinge har jordförvärvsrätt till egendom som förvärvats genom testamente.
En bröstarvinge har, oberoende av tidigare markinnehav, jordförvärvsrätt till fast egendom som förvärvats som
ett eller flera förskott på arv och som uppgår till sammanlagt högst tre hektar, förutsatt att överlåtaren har
lagfart på egendomen och har varit ägare till den under minst åtta år vid tidpunkten för överlåtelsen.
Kommundirektörens förslag:
Jordförvärvet förordas med bakgrund av LL 2003:68, 4 §, 2 mom.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 86 BYGGNADSINSPEKTIONEN
Kommunstyrelsen §65/26.05.2020
Bilaga 6
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2003/20030304#L6P29
Lag om kommunala tjänsteinnehavare (FFS 2003/304)
29 §
Familjeledighet
Tjänsteinnehavare har rätt att få tjänstledighet för familjeledighet enligt vad som bestäms i 4 kap. 1–8 §
arbetsavtalslagen (55/2001).
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2001/20010055
Arbetsavtalslag (FFS 2001/55)
3 § (29.6.2006/533)
Vårdledighet
En arbetstagare har rätt till vårdledighet för att vårda sitt barn eller något annat barn, som varaktigt bor i
hans eller hennes hushåll, till dess barnet fyller tre år. Föräldrar till adoptivbarn har dock rätt till vårdledighet
till dess två år har förflutit från adoptionen, dock högst till dess barnet inleder sin skolgång.
Vårdledighet kan tas ut i högst två perioder, som vardera är minst en månad lång, om inte arbetsgivaren och
arbetstagaren kommer överens om flera perioder än två eller att någon period skall vara kortare än en månad.
Av föräldrarna eller vårdnadshavarna kan endast en i sänder vara vårdledig. Under tiden för moderskapseller föräldraledighet får dock den andra föräldern eller vårdnadshavaren ta ut en period vårdledighet.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen godkänner anhållan om vårdledighet. Kommunstyrelsen noterar
samtidigt att en annons gällande vikariat som kommuntekniker i Vårdö kommun ligger
ute med sista ansökningsdag den sista maj.
Beslut:
Enligt förslag.
-----
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Kommunstyrelsen §86/26.08.2020
Sedan föregående ärende behandlades så kom en ansökan som kommuntekniker. Tyvärr
var den sökande ej behörig.
Därför så kan man dela upp nuvarande tjänst om 70 % i 50 % som kommuntekniker och
20 % som byggnadsinspektör. De kommuntekniska uppgifterna kan organiseras internt i
kommunen då det är rent operativa uppgifter.
Gällande byggnadsinspektionen så är det en lagstyrd myndighetsutövning.
Kommundirektören har efterhört i de övriga åländska kommunerna om de skulle kunna
tillhandahålla 20% byggnadsinspektör men fått nekande svar på den förfrågan.
Därför så tillfrågade kommundirektören nuvarande kommuntekniker om denne skulle
kunna ändra sin vårdledighetsansökan från 100% till 80% och därmed kunna driva
byggnadsinspektionen på 20% motsvarande 1 dags arbete i veckan, måndagar.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen ändrar sitt beslut av 26.05.2020, § 65 så att vårdledigheten beviljas till
80% för perioden 1.9.2020 – 31.8.2021.
Av de 20 % som återstår så sköter Fredrik Packalén byggnadsinspektionen och nämndens
bygglovsärenden o. dyl. genom att arbeta måndagar.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 87 REVIDERING AV KOMMMUNENS FÖRVALTNINGSSTADGA
Kommunstyrelsen §87/26.08.2020
Bilaga 2
Med anledning av verkställigheten av Kommunernas socialtjänst så kommer den
gemensamma socialnämnden med Sunds kommun att upphöra per 31.12.2020.
Därför måste 3 § i kommunens förvaltningsstadga ändras så att den gemensamma
socialnämndens avsnitt i nämnda paragraf, stryks.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen föreslår inför kommunfullmäktige att kommunens förvaltningsstadga,
3 §, revideras.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 88 REMISS ANGÅENDE EVENTUELL REVIDERING AV POSTLAGEN
Kommunstyrelsen §88/26.08.2020
Bilaga 3
Åland post, har till Landskapsregeringen initierat en diskussion till ändring av postlagen,
vilket i korta drag skulle innebära en serviceförsämring motsvarande minskade
utdelningsdagar m.m.
Landskapsregeringen önskar svar på följande frågor:
Vilka (om några) konsekvenser skulle ett minskat antal utdelningsdagar medföra för er
egen organisations verksamhet?
Vilka konsekvenser (om några) skulle ett minskat antal utdelningsdagar medföra för era
invånare?
Övriga synpunkter.
Det kan konstateras att det är gått väldigt fort för Landskapsregeringen att hörsamma och
reagera på initiativet från Åland Post.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen avger följande svar på Landskapsregeringens frågor:
Då kommunerna ej har kunnat få arkivplaner godkända av Landskapsregeringen som
medger elektronisk arkivering så sker mycket att dagens kommunala förvaltning
fortfarande på papper genom utskrifter o. dyl. Därför expedieras överprövningsbara
beslut fortfarande på papper. Ett minskat antal utdelningsdagar kommer alltså
åtminstone att påverka fatalietider. Även andra påverkningar av verksamheten kan ske.
Kommunstyrelsen avstår från att spekulera i svar gällande fråga 2.
Detta initiativ genom Åland post är en serviceförsämring som är motiverad av
ekonomiska skäl. Kommunstyrelsen i Vårdö förstår att serviceförsämringar aldrig är att
föredra men att ekonomin naturligtvis sätter sina begränsningar. Vårdö kommun, och
övriga kommuner på Åland, har i flera mandatperioder påtalat motsvarande ekonomiska
skäl att förändra offentlig lagstiftning. Detta har mötts av antingen uteblivna svar eller en
dialog som stannat av i landskapsförvaltningen. Kommunstyrelsen i Vårdö noterar att det
gick väldigt fort för Landskapsregeringen att hörsamma Åland posts önskemål och på
motsvarande sätt så hoppas nu kommunstyrelsen i Vårdö att tiden är mogen att också
hörsamma kommunernas önskemål med hänsyn till rådande ekonomiska läge.
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Beslut:
Enligt förslag. Kommunstyrelsen emotser en konsekvensbeskrivning av hur servicen till
kommuninvånarna i landsbygd och skärgård kommer att påverkas om detta förslag blir
verklighet.
---------------------------
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§ 89 AKTIEÄGARAVTAL, SVINRYGGENS DEPONI AB
Kommunstyrelsen §14/30.01.2019
Bilaga 6
Jomala kommun har omfattat ett aktieägaravtal i Svinryggens deponi Ab och skickat ut
det till andra aktieägare för synpunkter. Vårdö kommun äger 1 aktie i bolaget.
Avtalsförslaget är mycket konkret och bra, dock så konstateras följande:
- Punkt 4, sista stycket, för att detta skall kunna godkännas måste skrivningen i sådana
fall synkroniseras med att en styrelseplats reserveras för en tredje kommun, förutom
Jomala och Mariehamn.
- Punkt 7, första stycket, ett skrivfel där förvarar nog skall förstås som förvärvar.
- Punkt 7, andra stycket, här måste det klargöras att avtalet i sig ej räcker för att
kommunerna ställer en proprieborgen utan en proprieborgen förutsätter ett aktivt
beslut av respektive fullmäktige för att avtalet skall kunna användas i detta syfte.
Nuvarande formulering är således för vag och kan vid en snabb genomläsning ge vid
handen att endast ett undertecknande av avtalet skall anses räcka för att styrelsen i
bolaget skall kunna uppta ett lån med en solidarisk proprieborgen av kommunerna.
Förutsätts också att samtliga ägare godkänner en proprieborgen för att den skall
anses gälla, inte enbart primärkommuner.
- Punkt 8.2, se ovan, eftersom MISE har en egen plats i styrelsen så bör en övrig
primärkommun (ej MISE-medlem) ha rätt till styrelseplats.
- Punkt 8.6, likabehandlingsprincipen gäller i offentliga sammanhang och därmed så
skall alla, eller ingen, få dividend oavsett ägarpostens storlek.
- Om kommunen har för avsikt att vara en aktiv ägare av bolaget så bör man även
fundera över formuleringarna i avsnitten 9 och 10.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen lämnar ovanstående synpunkter till Jomala kommun.
Beslut:
Enligt förslag.
-----

SIGNERING

ORDFÖRANDE

SEKRETERARE

JUSTERARE

JUSTERARE

VÅRDÖ KOMMUN
KOMMUNSTYRELSEN

PROTOKOLL

NR 5/26.08.2020
Sida 18

Kommunstyrelsen §89/26.08.2020
Bilaga 4
Jomala kommunstyrelse har den 18.5.2020, § 93, beslutat omfatta utkastet till
aktieägaravtal i Svinryggens Deponi Ab i enlighet med Bilaga C och skickar ut
aktieägaravtalet för godkännande till övriga aktieägare. Kommunstyrelsen befullmäktigar
även kommundirektören att slutligt utforma och ingå aktieägaravtalet ifall övriga
aktieägare godkänner förslaget.
Jomala uppger att ”De direkta korrigeringar som lyfts fram av Vårdö kommun har
beaktats men att ge en styrelseplats till ägare som totalt äger mindre än 4 % av bolaget är
inte skäligt”.
Kommunstyrelsen i Vårdö noterar kommunstyrelsen i Jomalas ovanstående
argumentation i ärendet.
Mise kf, har med sina 0,18 % rätt till en plats i styrelsen, trots ovanstående
argumentation. Man kan notera att inga kommuner som står utanför Mise kf skall ha rätt
till en styrelseplats enligt förslaget till aktieägaravtal.
Kommundirektörens förslag:
Kommunstyrelsen i Vårdö godkänner aktieägaravtalet.
Beslut:
Vårdös kommunstyrelse godkänner aktieägaravtalet om kommunerna som ej är anslutna
till Mise kf får rätt att utse en representant i bolagsstyrelsen.
---------------------------
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§ 90 ÅTGÄRDER MED ANLEDNING AV REVISIONSRAPPORT ÖVER 2019 ÅRS
VERKSAMHETSÅR
Kommunstyrelsen §90/26.08.2020
Bilaga 5
Kommunens revisorer gör följande påpekanden som bör korrigeras:
- Det finns smärre differenser i avstämningen av förskottsinnehållningsskulder och
pensionsavgiftsskulder i bokslutet som bör avstämmas och intäktsföras till den del där
de är obefogade.
- Nyckeltalen för finansieringsanalysen saknas och bör tillfogas i fortsättningen
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen tecknar revisionsrapporten till kännedom och uppdrar åt
kommundirektören att rätta ovanstående fel.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 91 ANHÅLLAN OM TOMTKÖP, STRÖMSBY
Kommunstyrelsen §91/26.08.2020
https://www.vardo.ax/sites/default/files/attachments/page/lovo_byggnadsplaneandring
_290107.pdf
Pär Löthman och Alexandra Sanchez har lämnat ett bud om att få köpa två tomter på
kommunens planlagda område i Strömsby. De är de bägge tomterna som befinner sig i
det sydöstra hörnet som är aktuella.
Budet är 1 000 € per tomt, dvs. totalt 2 000 €.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen accepterar budet.
Kommunstyrelsens ordförande undertecknar köpebrevet.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 92 DIREKTIV TILL STÄMMOOMBUD OCH STYRELSELEDAMÖTER I DE
KOMMUNALFÖRBUND SOM KOMMUNEN ÄR MEDLEM AV
Kommunstyrelsen §92/26.08.2020
Jomala kommun kallade samtliga kommundirektörer och kommunstyrelseordföranden till
ett möte den 25e juni 2020 för att diskutera det ekonomiska läget för kommunerna inför
2021.
Mötet kunde konstatera att varje kommun kommer behöva spara mellan 5 och 10 % inför
2021. Därmed så är det också rimligt att primärkommunerna verkar för att
kommunalförbunden också sparar på sina respektive verksamheter.
Mötet enades om att det är rimligt att kräva att kommunalförbundens budget för 2021
har driftskostnader som motsvarar en inbesparing om 5% jämfört med bokslut 2019.
Mötet enades om att samtliga närvarande kommuner skulle meddela sina representanter
i de olika kommunalförbunden om detta ställningstagande senast söndag den 28 juni.
Måndagen den 29 juni meddelar sedan Finström beslutet till NÅHD och Jomala till SÅHD,
Oasen, KST och ÅKF.
Alla kommuner åtog sig att sedan i direktiv till sina representanter säkerställa att
inbesparingskravet verkställs.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen ställer sig bakom inbesparingskraven på kommunalförbunden och
verkar genom sina ombud för att verkställa detsamma.
Kommunstyrelsen konstaterar att ombuden redan har meddelats ovanstående.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 93 VAL AV OMBUD TILL VÅRSTÄMMA, FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD RF.
Kommunstyrelsen §93/26.08.2020
Det bör utses ett ombud som med fullmakt har rätt att närvara på föreningen Företagsam
skärgårds vårstämma.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen utser Mikael Lindholm till kommunens ombud.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 94 BUDGETDIREKTIV INFÖR UPPGÖRANDE AV BUDGET FÖR
VERKSAMHETSÅRET 2021
Kommunstyrelsen §94/26.08.2020
Med anledning av den stora ekonomiska osäkerhet som COVID-19 för med sig så bör
detta beaktas inför uppgörande av budget för 2021.
Årets budgeterade resultat är förhållandevis stort och preliminära bedömningar gör
gällande att även nästa år kommer landa i ett negativt resultat i liknande nivå.
Kommunen klarar av att göra ett sådant resultat till, år 2021, innan situationen måste
hanteras strukturellt.
Tidigare så har kommunen räknat med att Lagtinget skulle utöka landskapsandelarna men
detta börjar väl blir mindre och mindre troligt.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen lämnar följande budgetdirektiv till nämnderna.
Kommunstyrelsen uppmanar ansvariga tjänstemän att vara ytterst restriktiv när det gäller
uppgörande av budgetförslag för 2021.
Inbesparingsförslag emotses.
Alla inbesparingar och utökningar jämfört med fastställd budget 2020, skall motiveras och
konsekvensbedömas.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 95 LAGREMISS, REVIDERING AV LANDSKAPSANDELSSYSTEMET
Kommunstyrelsen §95/26.08.2020
Bilaga 6
Landskapsregeringen har den 10.7.2020 skickat ut en remiss om lagförslag om anpassning
av landskapsandelssystemet. Synpunkterna måste vara Landskapsregeringen tillhanda
senast den 30.9.2020.
Det nu gällande landskapsandelssystemet började tillämpas från räkenskapsår 2018 och
har redan genomgått flera förändringar. Systemet slår ”fullt ut” från 2021 eftersom
övergångsjusteringarna då upphör. Man måste komma ihåg att landskapsandelssystemet
ej är några ”allmosor” eller bidrag utan det är statens (Lagtingets) andel av de kostnader
som staten/Lagtinget genom lag påför kommunerna. Bestämmer exempelvis Lagtinget att
barnskyddet skall utökas från 18år till 20år, så kommer det medföra ökade kostnader för
kommunerna, kostnader som Lagtinget sedan ska ersätta kommunerna för, via just
landskapsandelssystemet.
Därför är det ytterst anmärkningsvärt att Lagtinget år efter år, genom passivitet och
genom lagstiftning minskar vad systemet betalar ut, per capita. Detta får fatala följder för
kommunerna eftersom kommunerna systematiskt underfinansieras av Lagtinget.
När landskapsandelarna minskar ökar alltså den andel av verksamheten som skall betalas
med skatteintäkter. Skatteintäkterna kan endast kan öka genom skattehöjningar, på kort
sikt.
Av ovanstående beredning kan man dra slutsatsen att Lagtinget behandlar systemet som
ett budgetmoment i sin egen budget och ej ser systemet för vad det faktiskt är, nämligen
statens andel av kommunernas lagstadgade kostnader. Trots att Åland (och de åländska
kommunerna) växer befolkningsmässigt år för år, samt att de lagstadgade uppgifterna för
kommunerna ökar år för år, så ersätter systemet mindre nu än någonsin tidigare. Dessa
pengar som Lagtinget på detta sätt ”sparat in” används istället till den ständigt växande
landskapsbudgeten. Eftersom hela det offentliga Åland bör ses som en koncern, så är
detta faktum ytterst olyckligt, eftersom en koncerns hela välmående alltid är detsamma
som varje koncerndels välmående. Att flytta mat från en mun till en annan förvärrar alltså
bara situationen.
Om man tar lagförslaget i sak så noteras följande förändringar jämfört med dagsläget.
- Normkostnad för äldreomsorgen – Detta är i sak endast en administrativ förändring,
en namnändring och utbrytning av en idag befintlig landskapsandel.
- Landskapsandel för äldreomsorgen – Se punkt 1 ovan.
- Normkostnad för den samordnade socialtjänsten – De stora skillnaderna är att
andelen kommer beräknas på hela Ålands befolkning istället för åldersgruppen 7-64
samt att landskapsandelen kommer betalas direkt till Kommunernas socialtjänst kf,
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(KST). Dessutom att ingen normkostnad kommer beräknas utan landskapsandelen
fastställas direkt med basbeloppet.
Landskapsandel för den samordnade socialtjänsten – Ersättningsgraden höjs med 0,3
procentenheter, för att kommunerna får en ny uppgift att tillhandahålla social
rehabilitering. Noteras särskilt att landskapsandelen även fortsättningsvis skall
beräknas utifrån ett basbelopp som årligen indexjusteras. Mer kommentarer om det
under ”Kommundirektörens förslag”.
Utjämning av landskapsandelen för den samordnade socialtjänsten - Utjämningen av
den här landskapsandelen slopas från 2021, eftersom samtliga kommuner gemensamt
kommit överens om en hundraprocentig utjämning i KSTs nya grundavtal.
Normkostnad för barnomsorgen – se punkt 1.
Landskapsandel för barnomsorgen – se punkt 1 och 2. Förutom detta så införs en rätt
till tillfällig barnomsorg för personer som vistas tillfälligt på Åland men som inte har
sin hemort här, elevhälsan med rätt till kurator och psykologtjänster utvidgas till
barnomsorgen, förundervisningen blir avgiftsfri, stödundervisningen i svenska inom
barnomsorgen har tidigare ersatts till 86 % av verkliga kostnader, bakas in i den här
landskapsandelen. För allt detta ökas ersättningsgraden för den här landskapsandelen
med 1,8 procentenheter.
Landskapsandel för specialfritidsverksamheten – En helt ny landskapsandel som
tidigare ingick i KSTs verksamhet. Konstrueras på samma sätt som den redan
befintliga landskapsandelen som reglerar träningsundervisningen.
Landskapsandel för grundskolan – Uppdraget utökas gällande elevhandlingen.
Dessutom skall elever som gått ut grundskolan men som inte har fått någon
studieplats på gymnasienivå ha rätt till elevhandlingen ett år till efter det att
läroplikten har upphört. För detta utökas ersättningsgraden med 0,2 procentenheter.
Landskapsandel för träningsundervisning – Endast en administrativ förändring
gällande laghänvisning.
Landskapsandel för den förberedande undervisningen – Ny landskapsandel som följer
av den nya barnomsorgs- och grundskolelagen. Landskapsandelen skapar för att
kommunen påförs en skyldighet att ordna förberedande undervisning för nyanlända
elever med annat modersmål än svenska som delvis ersätter ”stödundervisning i
svenska” som är nuvarande uppgift. Här anger Landskapsregeringen att
ersättningsgraden skall motsvara 100 % av normkostnaden.
Landskapsandel för grundskoleutbildningen för andra än läropliktiga – Kommunerna
påförs en ny uppgift. Varje person som har passerat läropliktsåldern och saknar
avgångsbetyg från grundskolan ges rättigheten att avlägga delar av, eller hela
grundskolans lärokurs. Landskapsandelen skall konstrueras på samma sätt som
träningsundervisningen.
Kostnader som skall beaktas vid uppföljningen – I sak ingen skillnad jämfört med idag.
Justering av basbeloppen vid uppföljningen – I sak inga större påverkande
förändringar jämfört med dagsläget. Noteras särskilt skrivelsen om att kommunerna
riktat kritik mot sättet på vilken landskapsandelen för träningsundervisningen
beräknas.
Ikraftträdandebestämmelsen – Här noteras särskilt att basbeloppens fastställande
skall betraktas som en uppföljning av basbeloppen som avses i 17 §. Detta innebär att
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det är ytterst viktigt att uppföljningen faktiskt tar hänsyn till de faktiska
kostnadsökningarna som kommunerna haft sedan nuvarande system infördes. Mer
kommentarer om det under ”Kommundirektörens förslag”.
Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen avger följande yttrande:
Allmänna synpunkter
Landskapsandelssystemets syfte är att Lagtinget skall ta sin del av de kostnader som
genom lag påförs kommunerna enligt den så kallade finansieringsprincipen.
https://skr.se/ekonomijuridikstatistik/ekonomi/finansieringsprincipen/filmomfinansiering
sprincipen.1710.html
Av kommunernas sammanlagda verksamhetsbidrag 2009 så finansierade
landskapsandelarna 40 %. 2018 så hade ersättningsgraden sjunkit till 29 %. Under 2019
och till 2021 så kommer den ersättningsgraden att fortsätta sjunka. För att täcka detta hål
som lagstiftaren skapar dels genom kostnadsdrivande lagar samt genom beslut att inte
finansiera detta tillräckligt så måste kommunerna ständigt höja sina inkomstskattesatser,
vilket också gradvis har skett under ovanstående period.
Alla människor som har en inkomst betalar skatt. Den skatten som inbetalas tillfaller
antingen kommunen direkt eller finska staten. Finska staten ger sedan Lagtinget det
belopp som skall tillfalla Åland enligt gällande lagstiftning, vilket skall spegla det belopp av
skatter och avgifter som ålänningarna betalar till finska staten. Trots att ålänningarna
betalar mer skatt än någonsin till den finska staten, och att Lagtingets intäkter som
kommer via finska staten ökar år, för år, så blir alltså kommunernas andel av detta
(Landskapsandelarna) mindre och mindre, relativt sett.
Det kan alltså konstateras att all offentlig verksamhet på Åland är skatte- eller
avgiftsfinansierad, genom kommunalskatt eller statlig skatt/statliga avgifter. En
konsekvens av Lagtingets politik kommer alltså bli den att kommunerna kommer fortsätta
att behöva höja kommunalskattesatserna så länge som denna utveckling fortsätter.
Synpunkter i sak
1. Det föreslagna ersättningsbeloppet om 1 430 000 €, svarar inte mot de påförda
kostnaderna som kommer påföras från och med 2021, än mindre de kostnader som
påförts i mellanperioden sedan det nya systemet infördes. Detta beror bland annat på
felaktiga antaganden gällande verkställigheten utav äldrelagen (återfinns överst på
sidan 4 i dokumentet ”Förändringar av finansiering inom landskapsandelarna med
anledning av förändrad lagstiftning inom socialvård samt barnomsorg och
grundskola”). Kort beror detta på att ett ökat behov av att vårda den äldre
befolkningen på institution kan uppstå dels somatiskt men även pga demens, vilket
verkar ha missats i lagberedarens antaganden. Det finns flera motsvarande felslut,
men de får förbli okommenterade.
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2. För att de ökade kostnaderna som uppstått i mellanperioden skall beaktas på rätt sätt,
så måste man beräkna basbeloppen med den befolkning som gällde 2018 annars så
underfinansieras kommunerna genom att basbeloppen blir lägre om
nettodriftkostnaderna delas med ett högre befolkningsantal. Det framgår ej tydligt,
vare sig i nuvarande 19 § eller den föreslagna nya 19 §, men det bör skrivas in i
lagparagrafen att historiska befolkningsuppgifter skall användas.
3. 19 § bör ändras även beträffande ”prisindex för den kommunala basservicen” så att
det byts ut mot ett volymindex. Prisindex tar endast hänsyn till priset på något,
exempelvis arbetskraften. Lagstiftaren kan genom lag bestämma hur stor
personaltätheten skall vara inom en verksamhet, men det påverkar inte timpriset för
exempelvis en närvårdare, men däremot volymen av närvårdare. Att prisindex
används istället för ”volymindex” har sannolikt kostat kommunerna miljoner euro i
uteblivna intäkter genom åren då prisindex även användes i det gamla systemet.
Detta är en av de bidragande orsakerna till att det totala beloppet som systemet delar
ut ej ökar över tid trots en ökande befolkning.
4. Genomgående så föreslås höjningar av ersättningsgraden för att ersätta kommunerna
för utökade kostnader, detta är fel. Ersättningsgraden kan ses som vilken nivå
Lagtinget vill ersätta olika kommunala verksamhetsområden. Det är genom att
förändra basbeloppet (som har sin grund i kostnaderna) som detta skall göras och inte
genom att reglera ersättningsgraden. Exempelvis är ersättningsgraden för vissa
landskapsandelar redan 100 %. Basbeloppen har sin grund i kostnaderna, medens
ersättningsgraden är ett politiskt beslut.
5. I detaljmotiveringen till 6 §, så argumenterar lagbredaren för att man inte skall
beräkna landskapsandelen direkt på basen av nettodriftskostnaderna för att det skulle
riskera att bli kostnadsdrivande. Detta synsätt är mycket olyckligt.
För det första så är det alltid kommunerna som får bära lejonparten av alla
kostnadsutökningar enligt en fördelning som motsvarar ungefär 70/30, se ”Allmänna
synpunkter” ovan.
För det andra så visar detta lagstiftarens syn på att systemet ej skall svara mot
finansieringsprincipen utan att det istället är ett budgetmoment i Lagtingets budget.
För det tredje så visar detta på en bristande förståelse för att om kommunernas
kostnader blir för höga, i förhållande till vad sedan landskapsandelssystemet ersätter,
så kommer detta att slå negativt mot hela landskapet, både på landskaps- och
individnivå. Man måste se hela det offentliga Åland som en koncern.
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Avslutande synpunkter
1. Systemet måste vara konsekvent gällande att kommunernas sammanlagda
nettodriftkostnader motsvarar kommunernas sammanlagda normkostnader inom alla
landskapsandelar. Innan detta är gjort så är systemet ej konsekvent. Politiska beslut
kan sedan tas gällande ersättningsnivåerna. Som det är nu så är systemet onödigt
administrativt och icke transparent.
2. Istället för beakta ”Synpunkter i sak, 3 punkt. ovan” så vore det absolut enklaste att
slopa prisindexjustering helt och hållet. Istället så borde LR fastställa ett preliminärt
basbelopp enligt ovanstående punkt 1. När verksamhetsåret är över så fastställer LR
det ”faktiska beloppet” och klarerar mellanskillnaden antingen genom att
kommunerna återbetalar, (om kommunerna fått för mycket) eller att LR skjuter till
mer medel, i det fall att det preliminära basbeloppet var lägre än det faktiska
basbeloppet. Det är på motsvarande sätt som skatterna redovisas till kommunerna
från skatteförvaltningen, och på motsvarande sätt som finska staten redovisar
klumpsumma och flitpeng till LR.
3. LRs argument att detta blir kostnadsdrivande håller ej streck. Detta beror på att LR
exempelvis ersätter drygt 13 % av KST-kostnaderna. Detta innebär att kommunerna
aldrig kan gå plus på en ökning av nettodriftskostnaderna. Så länge som LR ersätter
mindre än 50 % av olika uppgiftsrelaterade landskapsandelar så kommer
kommunerna att ha ett incitament för att minska sina nettodriftskostnader.
4. Laddningen i systemet bör omgående höjas med minst 10 miljoner € annars så måste
Lagtinget omgående börja förändra den lagstiftning som reglerar kommunernas
verksamheter. Detta med hänsyn till rådande läge för samtliga kommuner gällande
finansieringen av kommunernas verksamheter.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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§ 96 JORDFÖRVÄRVSUTLÅTANDE, STINA LINDÉN
Kommunstyrelsen §96/26.08.2020
Bilaga 7
Jordförvärvslag för Åland (1975:3),2 Kap.,2 §, 1 mom:
https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/1975/19750003
LL om jordförvärvsrätt och jordförvärvstillstånd (2003:68)
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/200368
Landskapsregeringen ber att kommunen i utlåtandet tar ställning till om
markområdet i ansökan är beläget inom bykärna eller annat område som
är avsett för fast bosättning. Uppgifter som är relevanta i sammanhanget
är t.ex. om eventuella byggnader på markområdet är registrerade som
fritidshus eller bostadshus, om det i markområdets omedelbara närhet
finns andra bostadshus och om markområdet är beläget inom ett
oexploaterat område.
Man kan konstatera att fastigheten ligger i ett oplanerat område, vilket större delen
av Vårdö kommun är.
Fastigheten kan anses ligga i bykärna och det finns byggnader runt omkring
fastigheten.
Av handlingarna i ärendet framgår att förvärvet är avsett för fast bosättning.
Kommundirektören förutsätter att mannen har åländsk hembygdsrätt och den
andra förvärvaren är bosatt i Sverige då man av handlingarna ej kan få en annan
uppfattning.
Jordförvärvet torde därför kunna förordas enligt LL 2003:68, 12 §.
Kommundirektörens förslag:
Jordförvärvet förordas.
Beslut:
Enligt förslag.
---------------------------
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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 78-82, 85, 87-88, 90, 92-96
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom skriftligt rättelseyrkande enligt
§ 110 kommunallagen kan framställas över beslutet.
(se instruktioner nedan under rättelseyrkanden)
Paragrafer 77, 83-84, 86, 89, 91
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: 77, 83-84, 86, 89, 91
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
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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.
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