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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

77 § Sammanträdets konstituerande 

 
Laglighet och beslutförhet 
 

Protokolljustering 
Till protokolljusterare utses Johan Malén och Lil Strandholm-Karlsson.  

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

Godkännande av föredragningslistan 
 

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

78 § Anmälningsärenden 

Ks § 78/16.6.2021 

1. Av kommundirektören fattade beslut: 
9 § Anställande av klasslärare, 18.5.2021. 

2. Landskapslagen om en reform av kommunstrukturen på Åland blev 
upphävd 1.6.2021. 

3. Landskapsregeringens svar på Hammarlands kommuns begäran om 
att återinföra ruttaxan för skolskjutsar, 27.5.2021. 

4. Beslut om restriktionszon för fisksjukdomen IHN, ÅLR 28.5.2021. 
5. Beslut om kompensation för förlust av skatteintäkter för skatteår 

2021, ÅLR 31.5.2021. 
6. Landskapsregeringens svar på Föglö kommuns initiativ om friare 

fastighetsbeskattning, 3.6.2021. 
7. Kallelse till ordinarie bolagsstämma för Åda Ab. 

 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anteckna de ovan nämnda ärendena till kännedom. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

79 § Kommunfullmäktiges beslut 2.6.2021 

Ks § 79/16.6.2021 

Enligt 44 § i förvaltningsstadgan ska kommunstyrelsen granska lagligheten av 
de beslut som fattats av kommunfullmäktige samt tillse att de verkställs. 

Följande ärenden behandlades vid kommunfullmäktiges sammanträde 
2.6.2021: 

 16 § Bokslut 2020 

 17 § Ändrat grundavtal för Södra Ålands högstadiedistrikt k.f. 

 18 § Fastställande av kommunal serviceboendeavgift vid försäljning av 
ESB-plats till annan kommun 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen konstaterar att kommunfullmäktiges beslut är lagliga och att 
de kan verkställas eller redan har verkställts. 
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_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

80 § Revisionsrapport 2020 

Ks § 80/16.6.2021 

Revisorerna utförde 20.5.2021 slutrevision för räkenskapsåret 2020 och har 
inkommit med en revisionsrapport, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 80 

Inga väsentliga fel eller brister konstaterades under revisionen. 

Följande lyfts emellertid fram i rapporten: 

− I verksamhetsberättelsen saknas notering om eventuella rättegångar 
eller tvister per 31.12.2020. 

− Notering saknas om icke-finansiella aspekter. 

− Kommunstyrelsens behandling av räkenskapsperiodens resultat 
föreslås flyttas som text till en del av verksamhetsberättelsen. 

− Redogörelsen för intern kontroll bör utvecklas i enlighet med den 
allmänna anvisningen. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att följande bokslut utvecklas i enlighet med de av 
revisorerna gjorda iakttagelserna under revisionen 2020. 
 
Kommunstyrelsen beslutar delge kommunfullmäktige revisionsrapporten 
enligt Bilaga A – Ks § 80 samt detta beslut i form av ett anmälningsärende.  
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

81 § Reparationsåtgärder Långnäs reningsverk 

Tn § 18/18.3.2021 

Ventiler till luftningssytemet har slutat fungera och utgått. Därav har byte för ca 
4 000 euro ex moms beställts. Därefter har även tillkommit följande 
reparationsbehov: 

Flödesgivare bräddning från utjämningstank 
Flödegivare utflöde från verket 
Sockel 
Renspress 
Sprucken reaktortank 

Kostnad ca. 9 500 ex moms. 

I driftsbudgeten finns ca 8 500 euro tillgängligt för reningsverket. 

Vidare relevant information: 
Kostnader om cirka 40 000 euro förra året för byte av automationssystemet. 

Det kan även konstateras att vi har svårt att uppnå den reningsgrad som 
miljötillståndet kravställer. 

Eftersom det inte finns lämpliga alternativ bör åtgärderna genomföras för att 
åtminstone på kort sikt säkra driften. Framledes kan nog tyvärr ytterligare 
kostnader förväntas pga av reningsverkets konstruktion och den påfrestande 
miljön. 

Tekniska chefens förslag 
Tekniska nämnden beslutar bevilja en re-allokering av medel (5 000 euro) 

från konton 8272, 8273 och 8753 till 8752. 

Beslut 
Nämnden omfattar tekniska chefens förslag. 

________________ 

Tn § 37/20.5.2021 

I samband med ÅMHMs miljögranskning av reningsverket 2020 framkom att 
utloppsledningen inte inspekterats enligt föreskrivet intervall. Tekniska chefen 
har därför låtit dykare inspektera ledningen, vartefter det kan konstateras att 
de massor som förmodligen lagts dit för att hålla ledningen på plats har antigen 
har eroderats bort av den intensiva fartygstrafiken, eller helt enkelt inte lagts 
dit i tillräcklig utsträckning. Bara kort bit med täckmassor från land återstår. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Ledningen sträcker sig 60-70 meter ut i vattnet över i huvudsak släta berg. 
Ledningen ligger nu och svävar, vilket inte är i linje med miljötillståndet och 
dessutom innebär risk för ytterligare skada på ledningen. 

Förslagsvis dubbas ledningen fast i berget med klämmor, uppskattad kostnad 
ca 3000 euro. 

Vidare har även en kostnad om dryga 1 000 euro tillkommit före byte av trasig 
mjukstart på en av pumparna i pumpstationen. 

Tekniska chefens förslag 
Nämnden beslutar äska 10 000 euro i tilläggsmedel (investering) från 
Lumparlands kommun för samtliga ovanstående åtgärder. Tidigare beviljad 
reallokering utgår under förutsättning att investeringsmedel beviljas. 

Beslut 
Nämnden omfattar tekniska chefens förslag. 

________________ 

Ks § 81/16.6.2021 

Det kan konstateras att de ovanstående åtgärderna kan anses vara av 
brådskande och bindande natur. Kommunstyrelsen bör därför, i enlighet med 
117 § i förvaltningsstadgan och med tanke på att det inte rör sig om väsentliga 
tilläggsmedel, besluta om godkännande av investeringen och förelägga 
fullmäktige förslag om beviljande av anslag. Bedömningen är att investeringen 
kan förverkligas med kassamedel. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar bevilja tekniska nämnden i Lemland och 
Lumparland rätt att genomföra investeringar i reningsverket om 10 000 euro 
för följande åtgärder: 

− Reparation av flödesgivare bräddning från utjämningstank. 
− Reparation av flödesgivare utflöde från verket. 
− Reparation av sockel. 
− Reparation av renspress. 
− Reparation av sprucken reaktortank. 
− Byte av trasig mjukstart på en av pumparna i pumpstationen. 
− Fastsättning av utloppsledning i berg. 

 
Kommunstyrelsen förelägger fullmäktige om förslag att retroaktivt bevilja 
investeringsanslag om 10 000 euro på investeringskonto 4690-8408. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

82 § Uppdateringar av förvaltningsdokument för vatten - Begäran om 
utlåtande 

Bmn § 100/18.5.2021 

Landskapsregeringens miljöbyrå har upprättat ett förslag till förvaltningsplan 
och vattenåtgärdsprogram för perioden 2022–2027 för avrinningsdistriktet 
Åland. 

Samråd i ärendet pågår mellan 22.12.2020 och 22.6.2021. Handlingarna finns 
tillgängliga på landskapsregeringens hemsida www.regeringen.ax/anslagstavla 

Innehåll och struktur följer det som efterfrågas genom Ramdirektivet för vatten. 

Vattenåtgärdsprogrammet kommer att antas av landskapsregeringen i 
december år 2021 för att sedan via Finland rapporteras till EU. 

Synpunkter på dokumenten kan sändas till landskapsregeringen senast den 
22.6.2021. 

----------- 

Materialet och bilagorna utgör en mycket omfattande helhet. 

Allmänt kan man konstatera att det behövs åtgärder för att såväl de inre som de 
yttre vattenområdena runt Åland skall uppnå god status. Här behövs samarbete 
mellan samtliga aktörer, landskapet, kommunerna, näringslivet och 
innevånarna. 

Miljöinspektörens förslag 
Nämnden antecknar dokumenten till kännedom. 

Ärendet delges kommunstyrelserna i Lemland och Lumparland. 

Beslut 
Nämnden omfattade miljöinspektörens beslutsförslag. 

________________ 

Ks § 82/16.6.2021 

Ålands kommunförbund har utlåtit sig över förslaget till nya 
förvaltningsdokument, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 82

http://www.regeringen.ax/anslagstavla
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar omfatta Ålands kommunförbunds utlåtande enligt 
Bilaga A – Ks § 82. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

83 § Revidering av jordförvärvslagstiftningen 

Ks § 83/16.6.2021 

Ålands landskapsregering ger Lumparlands kommun möjlighet att inkomma 
med synpunkter om det fortsatta arbetet med att se över 
jordförvärvslagstiftningen. Landskapsregeringens brev, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 83 

Landskapsregeringen har i sitt brev ställt upp följande frågeställningar: 

1. Har kommunen några allmänna synpunkter på att 
jordförvärvslagstiftningen ses över? 

2. Vilken problematik anser kommunen att finns med den nuvarande 
lagstiftningen? 

3. Svarar målsättningarna i kap. 3 mot den problembild som kommunen 
identifierat? 

4. Synpunkter på exemplen till förslag till ändringar (4 kap.)? 

5. Hur ser kommunen på att styrelsekravet för juridiska personers tillstånd 
skulle lindras för markområden som är planerade för näringsutövning, så 
att minst en ordinarie styrelseledamot, eller dennes ersättare vid förfall, 
alternativt bolagsman har hembygdsrätt eller har utan avbrott varit bosatt 
på Ålands under de fem senaste åren? 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att till landskapsregeringen avge följande 
synpunkter för det fortsatta arbetet med att revidera 
jordförvärvslagstiftningen: 
1. Lumparlands kommun är positiv till att jordförvärvslagstiftningen 

revideras. 
2. Lumparlands kommun anser att det i nuvarande praxis vid bedömning om 

jordförvärvstillstånd kan ges finns förfaranden som kan stå i strid med de 
detaljmotiveringar som föreligger för nuvarande lagstiftning. Därutöver 
finns svårtolkade begrepp som bykärna och attraktivt strandområde. 

3. Lumparlands kommun anser att de framlagda målsättningarna svarar bra 
mot den av kommunen upplevda problembilden med nuvarande 
lagstiftning. 

4. Lumparlands kommun ifrågasätter behovet av att fortsättningsvis ha 
komplementsbestämmelsen om bykärna i framtida lagstiftning. Begreppet 
område avsett för fast bosättning bör täcka in samtliga bykärnor på Åland 
eftersom det finns områden som är avsedda för fast bosättning även fast de 
inte är bykärnor eller planerade områden. Lumparlands kommun är av 
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_______________________ 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

åsikten att samtliga bykärnor på Åland bör kunna klassas som områden 
avsedda för fast bosättning. 

5. Lumparlands kommuns åsikt är att tillsynsmyndigheternas korrespondens
vad gäller kommunens ställningstagande till om jordförvärvstillstånd kan
ges utifrån fastighetens beskaffenhet bör föras med kommunens
byggnadsnämnd, eftersom nämnden bör ha den bästa uppfattningen om de
frågeställningar som kan uppkomma. Dock är det rimligt att kommunerna
själv får välja vad som är mest ändamålsenligt.

6. Lumparlands kommun önskar ett specificerat förfaringssätt för hur en
kommun ska anmäla ifall kommunen misstänker att en fastighet besitts i
strid med jordförvärvslagstiftningen.

7. Avslutningsvis anser Lumparlands kommun att det är positivt att
underlätta för juridiska personer och bolagsmän att förvärva jord på Åland.
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Protokolljusterare 

_______________________ 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

84 § Val av ny hyresgäst 

Ks § 84/16.6.2021 

Kommunen har på Kapellvägen 2B en ledig lägenhet med två rum och kök som 
kan hyras ut. 

Enligt kommunens bostadskö ska lägenheten hyras ut till NN. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar utse NN till ny hyresgäst på 
Kapellvägen 2B. Inflyttning och datum för inflyttningen överenskoms i 
samråd med kommunkansliets personal. Kommundirektören 
undertecknar hyresavtalet. 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

85 § Upphandling av skolskjutsar läsåret 2021–2022 

Ks § 60/28.4.2021 

Utbildningschefens beredning 
Enligt kommunens utbildningsstadga skall elever som har två kilometer eller 
längre till skolan få skolskjuts ordnad och bekostad av kommunen. 
Skolskjutsarna regleras i ett flertal dokument, främst i 
trafiksäkerhetslagstiftningen och i skolskjutsförordning som är riktade till 
bussbolag och trafikidkare samt Lumparlands skolskjutsinstruktion. 
Instruktionen är tänkt att ingå som bilaga vid upphandling av skolskjutsar. 
Vidare har ett utkast till anbudshandlingar och skolskjutsavtal uppgjorts för 
läsåret 2021–2022, se bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 60

Anbudshandlingar för upphandling av skolskjutsar för skolbarn bosatta i
Lumparland och som går i Lumparlands skola har uppgjorts. Skolbarn som bor
längre än två km från skolan äger rätt till skolskjuts. 8 elever är berättigade till
skolskjuts och eleverna är fördelade på 11 linjer. Anbudstävlingen pågår under
tiden 6-20.5.2021. Anbudstävlingen publiceras i en upphandlingsannons i
lokala tidningar på Åland den 6.5.2021. Anbudshandlingarna erhålls från
skolkansliets hemsida www.sahd.ax.

Utbildningschefen förordar
Kommunstyrelsen beslutar upphandla skolskjutsarna till och från Lumparlands
skola läsåret 2021–2022 i enlighet med bilagda anbudshandlingar.

Kommundirektörens förslag
Kommunstyrelsen beslutar fastställa instruktion för skolskjuts till/från
Lumparlands skola samt uppsamlingsplatserna enligt Bilaga A – Ks § 60.

Kommunstyrelsen beslutar vidare upphandla skolskjutsarna till och från
Lumparlands skola läsåret 2021–2022 enligt Bilaga A – Ks § 60.
Anbudshandlingar erhålls från skolkansliet webbplats www.sahd.ax.

Beslut
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.

________________

Ks § 85/16.6.2021 

http://www.sahd.ax/
http://www.sahd.ax/
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

86 § Nya principer för närståendevård 

Ks § 86/16.6.2021 

Äldreomsorgschefens beredning 
Principerna för närståendevård har uppdaterats. De uppdaterade principerna 
föreslås gälla från 1.9.2021. Förslaget, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 86 

Principerna har anpassats så att de passar den kvarvarande verksamheten i 
kommunen och som omfattar närståendevård för personer som är 65 år och 
äldre. Enligt landskapets klarläggande direktiv för gränsdragning av 
verksamhetsområden ska närståendevård enligt närståendevårdslagen 
kvarhållas för äldre i kommunen medan närståendevård för äldre som beviljas 
närståendevård genom annan lagstiftning ska överföras till KST.  

Vårdkategorierna och tillämpningen hålls i huvudsak kvar som förut. Beloppen 
har synkroniserats med KST så att Lumparlands kommun ersätter enligt samma 
arvodesklasser som KST. Detta innebär endast mindre justeringar av de tidigare 
beloppen. Beloppen i kommunen stiger med några euro per kategori. 

Principerna har setts över så att de stämmer överens med förprogrammeringen 
av uppgifter i Abilita Närståendevård. Principerna är samma som de som 
äldreomsorgsnämnden antagit för Lemlands kommun att gälla från 1 maj 2021. 
Rutinerna för deras tillämpning blir därmed enhetlig i båda kommuner. 

Äldreomsorgschefen förordar 
Att de nya principerna för närståendevård för personer 65 år och äldre tas i 
bruk från 1 september 2021, och att de därefter uppdateras årligen. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta nya principer för närståendevård enligt Bilaga 
A – Ks § 86 att gälla från 1.9.2021. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

87 § Utställningen ”Jag lever än - livet som jag minns det” 

Ks § 87/16.6.2021 

Det var 9.6.2021 vernissage av utställningen ” ”Jag lever än - livet som jag minns 
det”. Utställningen handlar i korthet om 12 berättelser från äldre personer i 
Lumparland och Lumparlands kommun har genom bidrag till föreningen 
Lumparlab Teaterförening r.f. hjälpt till att få till stånd utställningen. I samband 
med utställningen släpptes även boken “Jag lever än! 12 berättelser från 
Lumparland”. 

Kommunen ordnade med taxi så att de 12 personer som är med i utställningen 
och boken kunde delta i vernissagen, vilket var en uppskattad gest. Finansiering 
av taxiresan skulle förslagsvis kunna ske genom kommunens trivselfond, vars 
medel ska användas för pensionärernas väl i Lumparlands kommun. Medel 
uppgår i dagsläget till ca 6 000 euro. 

Om fondens användning beslutar kommunstyrelsen. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att de taxiresor som gjordes 9.6.2021 för att 
möjliggöra för de 12 äldre personer som var med i utställningen ”Jag lever än - 
livet som jag minns det” att delta i vernissagen finansieras genom medel ur 
trivselfonden för Lumparlands pensionärer. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

89 § Budgetdirektiv 2022 

Ks § 89/16.6.2021 

Förslag till budgetdirektiv för uppgörande av 2022 års budget och ekonomiplan 
för 2023–2024 har tagits fram. Direktiven för budget och ekonomiplan baseras 
på budget 2021 med beaktande av den ekonomiska utvecklingen, 
skatteprognoser uppgjorda av Finlands kommunförbund samt 
landskapsandelsprognos från landskapsregeringen.  

Förslag till budgetdirektiv, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 89 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar anta budgetdirektiv för 2022 enligt Bilaga A – Ks § 
89. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

90 § Sammanträdets avslutande 

 
 
Sammanträdet avslutades kl. XX.XX. 

 
 



Bilaga A – Ks § 80















Ålands kommunförbund ı Godbyvägen 448 22150 JOMALA ı Pb 230 AX-22 101 Mariehamn ı 

tel 22 582 ı  info@kommun.ax ı www.kommun.ax    

Ålands Landskapsregering 
PB 1060 
22 101 MARIEHAMN 

Hänvisning: ÅLR 2020/9572 

Ärende: Ålands kommunförbunds yttrande 

Inledningsvis måste konstateras att materialet som är föremål för 
yttrande är omfattande och upplägget schablonartat, sannolikt 
som följd av strukturen i de direktiv som skall uppfyllas. 

• Förvaltningsplanen 2022 - 2027

• Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022 - 2027

• Miljörapport om förslag till förvaltningsplan för Ålands
vattenförvaltningsområde

Ålands kommunförbunds yttrande begränsas till att omfatta 
aspekter på förslagen som är relevanta ur ett kommunalt 
perspektiv. 

 Speciellt fokus läggs på vattenförsörjning och avlopp som faller 
inom ramen för kommunernas allmänna kompetens. 

Bilaga A – Ks § 82

mailto:info@kommun.ax
http://www.kommun.ax/


 

 

 

 

 

 

Förvaltningsplanen 

 

Allmänna kommentarer 
 
Enligt den allmänna beskrivningen av förvaltningsplanen så ska den 
uppfylla följande syften 
 

 

 
 
 

Planen kommunicerar nuläge enligt mätningar och provtagningar, 
sammanställer de åtgärder som man har gjort och redogör för vad 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/2-backup_dec_1a-ny_forvaltningsplaner_for_avrinningsdistriket_aland_reparerad.pdf


 

 

 

 

 

 

man tänker göra och vad åtgärderna beräknas kosta och vilka 
konsekvenser åtgärderna väntas ha. Planen visar även på 
målsättningar för god vattenstatus och ekologiskt status. 
 
Utöver detta ska planen tjäna som planeringsunderlag, 
kommunikationsverktyg och fungera som avrapportering till EU-
kommissionen av hur vattendirektivet genomförs i landskapet 
Åland.  
 
Detta enligt beskrivningen s.16 - 17  
 
Förvaltningsplanens ambitionsnivå är således mycket hög, och det 
gör planen både omfattande som följd av de många olika 
målsättningarna och svårläst på grund av blandningen av allmänna 
beskrivningar, referenser och åtgärdsförslag.  
 

  



 

 

 

 

 

 

Relationerna mellan miljömål, individer och samhällen 
 
Det bör konstateras att de flesta åtgärder i anslutning till 
vattenmiljön har någon relevans ur ett kommunalt perspektiv.  
 
Till skillnad från t.ex. utsläppsvärden av kväve (N) eller fosfor (P) 
eller eutrofieringsgraden i något vattendrag, som låter sig mätas, så 
kan de samhälleliga konsekvenserna av en åtgärd, som i sig 
förbättrar vattenmiljön, vara svårmätbara och effekterna i det 
närmaste omöjliga att föra i bevis.  
 
Ökad reglering av mänsklig aktivitet har konsekvenser på lång och 
kort sikt, för företagens verksamhet, för enskilda individers 
utkomstmöjligheter och därmed för hela samhällens möjligheter 
att fungera bärkraftigt.   
 

 
Tabellen ovan beskriver befolkningsförändringen i de åländska 
kommunerna mellan 1970 och 2019.  
 
Utgående ifrån befolkningsförändringen som helhet har 
befolkningstillväxten varit god, däremot finns en tydlig uppdelning i 
vinnare och förlorare. Den gemensamma nämnaren för de 
kommuner vars befolkning har minskat är att dessa är 
skärgårdskommuner utan fast förbindelse.  
 
Det kan säkert hittas en mängd olika förklaringar till förändringen i 
allmänna trender och ekonomiska förändringar under en 50-
årsperiod.    
 

Befolkning efter kommun och år

1970 1980 1990 2000 2005 2010 2015 2019 1970 - 2019 %

Brändö 612       550       529       514       519       488       470       445       -167 -27 %

Eckerö 690       685       811       830       925       943       935       952       262 38 %

Finström 1 678    2 052    2 206    2 299    2 441    2 502    2 522    2 593    915 55 %

Föglö 684       608       606       595       596       580       554       531       -153 -22 %

Geta 471       471       478       478       444       475       500       496       25 5 %

Hammarland 1 024    1 196    1 233    1 351    1 384    1 508    1 537    1 583    559 55 %

Jomala 2 051    2 615    3 025    3 328    3 614    4 098    4 648    5 233    3182 155 %

Kumlinge 523       454       465       405       355       364       317       314       -209 -40 %

Kökar 369       304       296       296       303       259       250       232       -137 -37 %

Lemland 691       954       1 269    1 585    1 695    1 814    1 991    2 053    1362 197 %

Lumparland 312       302       322       377       387       394       398       366       54 17 %

Mariehamn 8 546    9 553    10 263 10 488 10 780 11 190 11 461 11 679 3133 37 %

Saltvik 1 469    1 564    1 634    1 679    1 739    1 802    1 829    1 849    380 26 %

Sottunga 175       149       133       129       127       119       99         88         -87 -50 %

Sund 949       939       948       1 013    1 031    1 019    1 031    1 023    74 8 %

Vårdö 422       387       386       409       426       452       441       447       25 6 %

Åland 20 666 22 783 24 604 25 776 26 766 28 007 28 983 29 884 9218 45 %



 

 

 

 

 

 

Det finns ändå anledning att konstatera att de kommuner var 
befolkning utvecklats minst gynnsamt är sådana kommuner som är 
i direkt anslutning till den vattenmiljö som detta program är avsett 
att värna om, och således kan dessa kommuner också potentiellt 
drabbas mera av sådana vattenförbättrings- och 
utsläppsbegränsningsåtgärder som programmet indirekt syftar till.  
 
När det gäller de miljöförbättrande åtgärder som föreslås så 
förefaller vattenförbättrande åtgärder i direkt anslutning till 
vattenmiljön, såsom våtmarker, vara prioriterade.  
 
Detta innebär att individer och samhällen som befinner sig 
närmare t.ex. en havsvik vars vattenstatus klassas som dålig enligt 
någon mätbar indikator löper större risk att drabbas av 
begränsningsåtgärder och kostnader i form av sänkt eller utebliven 
inkomst eller avkastning jämfört med ”medelinvånaren”.  
 
Detta trots att det antagligen är svårt att bevisa den enskilda 
åtgärdens verkningskraft i relation till de övergripande 
målsättningarna med programmet.  
 
Risken med det förhållningssätt som förespråkas är att kostnaderna 
för de åtgärder som föreslås drabbar enskilda individer, enskilda 
företag och enskilda näringar på ett ojämlikt sätt med de 
konsekvenser som detta har för samhällena, speciellt de samhällen 
som på grund av geografi och avstånd redan kämpar för sin 
överlevnad.  
 

  



 

 

 

 

 

 

Allmänt om avloppsvattenhanteringen 
 
Enligt rapporten är ca 60% av Ålands befolkning anslutna till 
kommunala avlopp, och reningraden konstateras vara 
förhållandevis god samtidigt som inflöde av dagvatten i 
avloppsledningsnätet, bräddning av pumpstationer osv anges som 
problem.  
 
Ur en kommunal synvinkel finns många utmaningar med att 
upprätthålla och underhålla avloppsledningsnät och reningsverk, 
och även om kostnadseffektiviteten i att bygga ut ledningsnätet 
och ansluta fler hushåll kan ifrågasättas så borde också riskerna 
med att inte kunna underhålla ledningsnäten på ett effektivt sätt 
lyftas fram i rapporten.  
 
Det är utmanande att täcka kostnaderna för avloppsvattenverken i 
dagsläget på grund av den föråldrade lagstiftningen kring 
avloppsvattenavgifter (LL om Avloppsvattenavgift ÅFS 1974:23) 
 
 

 
 
I rapporten hänvisas också på ett flertal ställen till VA-Plan ur vilken 
flera åtgärdsförslag har hämtats.   I tabell 41 nämns även behov av 
översyn av VA-lagstiftningen och i åtgärdsprogrammet för 
kustvatten och sjöar specificeras olika åtgärder.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

Allmänt om dricksvatten 
 
Dricksvatten och dricksvattentäkter belyses i planen på ett 
förhållandevis överskådligt sätt.  

 
 
Ur ett kommunalt perspektiv saknas ändå en beskrivning av 
ekonomin i vattenförsörjningen och de utmaningar som potentiellt 
finns med att ta i bruk en ny vattentäkt, antingen som följd av ökad 
förbrukning eller på grund av t.ex. plötsligt försämrad kvalitet i 
någon av de befintliga vattentäkterna.   
 
Med de lagkrav om skydd som finns kommer ibruktagande av en ny 
färskvattentäkt att medföra ett omfattande ekonomiskt ansvar som 
skall fördelas på vattenabonnenterna. 
 
Ytterligare finns för vattenledningsnätet liknande problematik som 
för avloppsvattenledningsnätet, dvs nätet har byggts med bidrag 
och de vattenavgifter som bärs upp täcker inte den faktiska 
reinvesteringskostnaden den dag som ledningsnätet måste förnyas.  



 

 

 

 

 

 

Prissättningsproblematiken för vatten är något mindre akut än för 
avloppsvatten, men behovet av ny lagstiftning som klargör 
kommunens rättighet att reglera avgifterna och även gradera 
avgifterna i proportion till investeringskostnaderna är trots det 
stort, och de åtgärder som eventuellt kommer att ingå i den 
VA(Vatten och Avlopp)-plan som skall tas fram måste beakta 
realekonomiska omständigheter. 
 
 

  



 

 

 

 

 

 

Åtgärdsprogram för grundvatten, sjöar och kustvatten 2022-2027 
 
 
 
Allmänt 
 

Åtgärdsprogrammet och de kompletterande åtgärderna som listas 
på sidor 27 – 31 har en stor mängd implikationer.  
 
Även om en stor del av åtgärderna förutsätter att det fattas 
kompletterande beslut med rättsverkan så är helheten, och 
konsekvenserna av de förslagna åtgärderna, svåröverskådlig även i 
detta dokument som skall utgöra åtgärdsprogram, dvs ur vilket 
man skall kunna utläsa och förhålla sig till planerade åtgärder under 
planens giltighetstid.  
 
De föreslagna åtgärderna försvinner i mängden text och är svåra 
att särskilja från översikter, problemställningar och allmänna 
beskrivningar av olika slag.  
 
De allmänt hålla formuleringarna spär i vissa fall på den osäkerhet 
kring framtida verksamhetsförutsättningar som sedan tidigare bl.a. 
präglar fiskodlingsnäringen och jord- och skogsbruk som bedrivs i 
närhet till vattendrag.  
 
Även om det i ett dokument av detta slag kan vara utmanande att 
uttrycka annat än en föreslagen riktning så borde förslag som 
antyder kommande begränsningar eller tydligare regleringar 
undvikas, om det inte finns ett tydligt beslut till grund för åtgärden.  
 
FN:s globala mål måste på sikt brytas ner och konkretiseras i lokal 
och nationell lagstiftning som är tillräcklig konkret och tillräcklig, 
och det måste ske inom ramen för de demokratiska 
beslutsprocesserna inom respektive område.   
 
I många avseenden befinner sig de näringar som något sätt 
belastar miljön på ett mätbart sätt för närvarande i kläm mellan 
uttalade, mycket ambitiösa, målsättningar som till sin karaktär 
närmast är ideal, och den reglering och de villkor som gällande 
lagstiftning stadgar om.  

 
 
 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/3-vattenatgardsprogram_remiss_2020.pdf


 

 

 

 

 

 

Att leva under ett ständigt, men diffust, hot om kommande 
skärpningar och regleringar av i sig lagliga näringar främjar inte 
förutsättningarna för näringsverksamhet. 
 
  

  



 

 

 

 

 

 

Kommentarer om förslagna åtgärder  
 
9.3.1 Bosättning och vattenförsörjning 
 
 
Som helhet är de föreslagna åtgärderna under rubriken väl 
anpassade till de aktuella utmaningar som finns inom 
vattenförsörjning och avloppsreningen.   
 
Åtgärderna måste konkretiseras och många av de nödvändiga 
åtgärderna kommer att vara tidskrävande, komplexa och dyra att 
genomföra. 
 
ÅTGÄRD 1 
 

 
 
Frågan om vattenskyddsområden, som listas som ÅTGÄRD 1 under 
rubriken Bosättning och vattenförsörjningen, är en både komplex, 
ekonomiskt betungande och sannolikt mycket tids- och 
resurskrävande åtgärd vars effekter ingalunda enbart belastar 
landskapsregeringens budget.  
 
Behovet av att skydda dricksvattentäkter är otvetydigt, men 
skyddet medför långsiktiga kostnader för samhället och i slutändan 



 

 

 

 

 

 

för vattenabonnenterna. Speciellt utmanande är skyddet av en 
eventuell ny dricksvattentäkt, och de planeringsprocesser och den 
hantering av olika begränsningar av markanvändningen i anslutning 
till en ny dricksvattentäkt och fördelningen av de kostnader som 
kan väntas uppstå i anslutning till en sådan process.  
 
ÅTGÄRD 2 
 

 
 
Åtgärd 2 kan komma att innebära begränsningar i 
markanvändningen inom de områden som klassas som 
grundvattenområden.  
 
Med hänsyn till hur den övergripande markplaneringen på Åland 
fungerar och med tanke på att relativt få kommuner har general, 
eller delgeneralplaner där grundvattenområden kan definieras så 
förutsätts att processen bedrivs med största möjliga tydlighet i 
förhållande till de invånare som kan förväntas drabbas av 
begräsningar. 
 



 

 

 

 

 

 

 
 

Åtgärd 3 är också i sig nödvändig, däremot handlar det inte enbart 
om kunskapsspridning mera om förhållandevis opåverkbara 
omständigheter, och i förlängningen speciellt när det handlar om 
bräddningar, om kommunala investeringar i form av t.ex. 
bassänger dit eventuell bräddning kan styras eller 
överdimensionering av pumpstationer, backupsystem osv.  
 
På grund av de geografiska förhållandena på Åland, som lätt kan 
skönjas från en topografisk karta där markförhållandena framgår så 
är de områden där det är ekonomiskt försvarbart att anlägga mera 
omfattande ledningsnät också är relativt låglänta, klevar och 
gammal sjöbotten, som av naturen oftare drabbas av 
översvämningar vid omfattande nederbörd.  Det finns också delvis 
tekniska orsaker till bräddningarna. Ett avloppsledningsnät som 
byggs med självfallsledningar förutsätter även att pumpstationen 
placeras på den lägsta punkten inom det område som 
pumpstationen betjänar, alternativet är att bygga tryckavlopp som 
ofta innebär en högre investeringskostnad. 
 
När det gäller enskilda avlopp är nybyggnation inte ett problem, 
däremot är det fortsättningsvis otydligt vilka krav som gäller för 
befintlig bebyggelse och under vilka omständigheter som 
kommunen kan ställa krav på fastighetsägaren.  
 
Digitalisering av alla typer av ledningsnät är generellt en nödvändig 
åtgärd  

  



 

 

 

 

 

 

 
 

Genomförande av VA-planen är en välkommen åtgärd, men den 
bör föregås av ny lagstiftning som reglerar vatten- och 
avloppsavgifter eftersom nuvarande lagstiftning obönhörligen är 
föråldrad.   
 
Utmaningarna i anslutning till förbättringar av vatten- och 
avloppsledningsnätet är inte enbart tekniska eller miljömässiga 
utan i högsta grad ekonomiska och i någon utsträckning även 
politiska.   
 
Det är sannolikt att t.ex. en höjning av reningsverkskapaciteten på 
Åland eller ibruktagande av en ny färskvattentäkt med de 
kostnader som sammanhänger med dessa måste föregås av någon 
form av konsolideringsprocess vad gäller ägande och styrning av 
dessa resurser.  
 
För att det ska vara möjligt att göra realistiska kostnadskalkyler för 
de åtgärder som sannolikt måste genomföras inom de kommande 
10 – 20 åren är en förutsättning att regleringen av rätten att 
avgiftsbelägga, och därmed rätten att föra ut kostnaderna på 
slutkund och ”förorenare” tydliggörs.  
 
Det bör även påpekas att inte ens regleringen av borrning i berg är 
utan vidare implikationer.  En förutsättning för att en fastighet skall 
kunna godkännas för fast boende är tillgång till vatten och någon 
form av ordnat avlopp.  I skärgården kan en hårdare reglering av 



 

 

 

 

 

 

borrning i berg omöjliggöra boende inom områden som i sig annars 
skulle lämpa sig för boende, vilket förstås påverkar 
marknadsvärden och områdens attraktivitet. 
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Antagen av kommunstyrelsen genom § xx/16.6.2021 att gälla från och med 1.9.2021. 

1. INLEDNING 

Principerna för stöd för närståendevård i Lumparlands kommun är utarbetade enligt 
lag om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) och i enlighet med den åländska 
lagstiftningsbehörigheten inom området. 

I texten benämns Lumparlands kommun som kommunen. 

2. DEFINITION – INFORMATION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 

Med närståendevård avses vård av och omsorg om en äldre, handikappad eller sjuk 
person som ordnas i den vårdbehövandes hem med hjälp av en anhörig eller någon 
annan som står den vårdbehövande nära. Skillnaden mellan närståendevård och 
ömsesidig hjälp som anhöriga eller närstående personer ger varandra är att 
närståendevården är bindande och krävande d v s fortlöpande daglig vård eller 
dygnet runt vård. Med närståendevård avses hjälp med den personliga vården och 
omsorgen inte enbart hushållsarbete eller hjälp med att uträtta ärenden utanför 
hemmet. 

Stödet för närståendevård omfattar de personer som behöver mest vård och vars 
funktionsförmåga och förmåga att klara sig på egen hand har försämrats så pass 
mycket att de behöver fortgående personlig vård och omsorg för att kunna bo 
hemma. Förutsättningen är att alternativ till stöd för närståendevård är 
kommunens hemservicetjänster, vård på ESB Kapellhagen eller vård på 
institution. 

− Stöd för närståendevård består av ett vårdarvode och kompletterande 
socialvårdstjänster till vårdbehövande och stöd till närståendevårdaren. 

− Stöd för närståendevård är ingen subjektiv rätt, kommunen fastställer 
principerna för beviljande av stöd för närståendevård inom lagen om 
närståendevårds bestämmelser.  

− Stöd för närståendevård ingås genom ett uppdragsavtal mellan 
närståendevårdaren och kommunen. Närståendevårdaren är inte anställd av 
kommunen enligt arbetsavtalslagen. 

− Stöd för närståendevård beviljas oberoende av den sökandes ekonomi. 
− Stöd för närståendevård beviljas inte om den vårdbehövande bor i en 

verksamhetsenhet inom socialvården (t ex ESB Kapellhagen, Kommunernas 
socialtjänst k.f:s boende) eller om den vårdbehövande får vård på institution. 
Den som är närståendevårdare kan inte samtidigt vara personlig assistent för 
den vårdbehövande. 

− Stöd för närståendevård är pensionsberättigande och en skattepliktig inkomst. 
− Den vårdbehövande godkänner närståendevårdaren. 
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− Närståendevårdaren ska ha fyllt 18 år. 

3. FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 

I enlighet med 3 § i lagen om stöd för närståendevård beviljar kommunen stöd för 
närståendevård om kriterierna nedan uppfylls: 

 Någon på grund av nedsatt funktionsförmåga, sjukdom eller handikapp eller av 
någon annan motsvarande orsak behöver vård eller omsorg i hemförhållanden. 

 En anhörig till den vårdbehövande eller någon annan som står den 
vårdbehövande nära är beredd att ansvara för vården och omsorgen med hjälp 
av behövlig service. 

 Närståendevårdarens hälsa och funktionsförmåga ska svara mot de krav som 
närståendevården ställer. 

 Närståendevården tillsammans med andra behövliga socialvårdstjänster är 
tillräcklig med tanke på den vårdbehövandes välbefinnande, hälsa och säkerhet.  

 Den vårdbehövandes hem är ändamålsenligt för de vårdförhållanden som 
närståendevården kräver. 

 Beviljande av stöd för närståendevård ska vara förenligt med den 
vårdbehövandes bästa. 

4. VÅRD- OCH SERVICEPLAN 

För att beviljas stöd för närståendevård ska en vård- och serviceplan göras upp 
tillsammans med den vårdbehövande och närståendevårdaren. Enligt 7 § i lagen om 
närståendevård ska följande innehåll finnas i vård- och serviceplanen:     

 Omfattningen av och innehållet i den vård som närståendevårdaren ger. 

 Omfattningen av och innehållet i andra social- och hälsovårdstjänster som den 
vårdbehövande behöver.  

 Omfattningen av och innehållet i tjänster till stöd för närståendevårdarens 
vårduppdrag. Tjänster till stöd kan bestå av andra tjänster än 
socialvårdstjänster t ex stödgruppsverksamhet. 

 Hur vården av den vårdbehövande ordnas under vårdarens ledighet, besök som 
hänför sig till hälso- och sjukvård eller annan frånvaro. 

För att kunna bedöma att vårdkriterierna uppfylls bör även följande uppgifter ingå i 
planen: 

 Den vårdbehövandes fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktionsförmåga 
och omgivningens funktionalitet. 
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 En bedömning av närståendevårdarens hälsa och funktionsförmåga, kunnighet 
att vårda och av hemmet som vårdmiljö. 

 Målsättningar för att upprätthålla och främja funktionsförmågan hos den som 
ska vårdas. 

 Tidpunkter för uppföljning. 

5. AVTAL OM NÄRSTÅENDEVÅRD 

Ett avtal ska ingås mellan närståendevårdaren och kommunen. Följande uppgifter bör 
framkomma i enlighet med 8 § i lagen om närståendevård: 

 Vårdarvode och betalningssätt 

 Rätt till lediga dagar 

 Ordnande av ledighet 

 Ett tidsbegränsat avtals längd 

 Utbetalning av vårdarvodet när vården avbryts. 

6. LEDIGHET FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDAREN 

− I enlighet med lagen om stöd för närståendevård 4 § 1 mom har alla 
närståendevårdare rätt till minst två dagar per månad och närståendevårdare 
som är bunden till vården dygnet runt eller fortgående varje dag har rätt till 5 
lagstadgade lediga dagar/månad. I kommunen har alla närståendevårdare rätt 
till fem dagar oavsett vårdklass. De 5 lediga dagarna kan tas ut varje månad eller 
sparas ihop till en längre ledighet. Vårdarvodet påverkas inte av den lagstadgade 
ledigheten. Om närståendevårdaren tar ut fler dagar än den lagstadgade 
ledigheten påverkas arvodet så att det utbetalas i proportion till antalet 
vårddagar.  

− Kommunen kan ordna den avlösarservice som behövs under 
närståendevårdarens ledighet eller annan frånvaro. Avlösarservice ordnas med 
närståendevårdaren samtycke, med beaktande av den vårdbehövandes åsikt. 
Arrangemanget bör även vara förenligt med den vårdbehövandes bästa. Ett 
uppdragsavtal ingås i vilken kommunen överenskommer med avlösaren om 
vårdarvode, ersättning för eventuella kostnader, avtalets giltighetstid etc. 
Avlösaren omfattas av samma arbetsrättsliga ställning och pensions- och 
olycksfallsförsäkringsskydd som närståendevårdaren. Arvodena indexhöjs i 
enlighet med 6 § i lagen om närståendevård. 

− Kommunen kan ordna rekreationsledighet som är kortare än ett dygn. 
Rekreationsledigheten kan ordnas så att vårdtagaren vårdas dagtid på ESB 
Kapellhagen.  
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− Få avbrott i närståendevården påverkar inte rätten till de lagstadgade fem 
dagarna. Med få avbrott avses högst två dagar per månad. 

− Om den vårdade erhåller sjukhusvård eller motsvarande under minst två veckor 
i följd förfaller rätten till avlastningsledighet för närståendevårdaren under den 
aktuella månaden. 

− Under närståendevårdarens lagstadgade ledighet beslutar kommunen vilka 
vård- och serviceformer kommunen kan erbjuda den vårdbehövande. För de 
tjänster som kommunen erbjuder till den vårdbehövande under vårdarens 
lagstadgade ledighet debiteras avgift om max 11,40 euro/dygn den 
vårdbehövande. Exempel på dessa tjänster är periodplats på ESB Kapellhagen 
eller på vård-och boendecentret Oasen. 

Ingen avgift uppbärs för avlösarservice i hemmet. 

− Periodisering. Med stöd av lagen om stöd för närståendevård 4 § 2 mom 
kan den lediga tiden tas ut i form av flera ledigheter som är kortare än ett 
dygn. Det kan avtalas om periodisering från fall till fall eller så kan det i 
avtalet om närståendevård avtalas om periodisering som gäller 
tillsvidare. Avsikten är att stödja närståendevårdarens möjlighet att för en 
kort tid komma loss från uppdraget.  

7. ANORDNANDE AV BÅRD UNDER NÄRSTÅENDEVÅRDARENS LEDIGHET 

− Kommunen kan ordna periodplats på ESB Kapellhagen och på vård-och 
boendecentret Oasen för personer över 18 år.  

− Tillsyn och stödservicetjänster av hemservicepersonal. 
− Avlösarservice. Anhörig eller annan person kan fungera som avlösare. Arvode 

utbetalas till avlösaren per timme eller per dygn enligt kommunens fastställda 
arvoden i respektive vårdklass. 

− Periodiseringen kan ordnas genom avlösarservice och dagvårdsservice på 
ESB Kapellhagen.  

8. VÅRDARVODETS UTBETALNING 

I enlighet med lagen om närståendevård utbetalar kommunen vårdarvode enligt 
följande principer: 

− Stöd för närståendevård beviljas i regel från den första dagen i månaden för 
ansökan och beviljas enligt avtal tillsvidare eller under en tidsbestämd period. 
Tidsavgränsad vård kan beviljas från ansökningsdagen eller från det datum 
vården inleds. 
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− Om närståendevården tillfälligt avbryts av skäl som beror på den 
vårdbehövandes hälsa som t.ex. institutionsvistelse, sjukhusvistelse så avbryts 
utbetalningen av vårdarvodet efter en månad. 

− Kommunen kan säga upp avtal om stöd för närståendevård så att det upphör 2 
månader efter uppsägningen. 

− Närståendevårdaren kan säga upp avtal om stöd för närståendevård så att det 
upphör 1 månad efter uppsägning. 

− Om närståendevården avbryts av skäl som beror på vårdaren och som inte är 
lagstadgad ledighet så upphör utbetalningen av vårdarvodet under 
vårdavbrottet.  

− Avtalet kan upphävas omedelbart om den vårdbehövande eller vårdarens hälsa 
eller säkerhet äventyras. 

− Avtalet upphör vid slutet på månaden om vården har blivit obehövlig med 
anledning av den vårdbehövandes hälsa eller om närståendevårdaren inte 
klarar av uppgiften som vårdare. Likaså om den vårdbehövande flyttas till 
långvarig institutionsvård eller avlider. 

− Närståendevårdaren eller den vårdbehövande ska meddela socialarbetaren när 
en förändring sker i vården. 

− Kommunen tecknar en så kallad frivillig olycksförsäkring för 
närståendevårdaren i enlighet lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948). 
Försäkringen kan tillämpas om en olycka drabbat vårdaren i vården av den 
vårdbehövande. 

9. KOMPLETTERANDE STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDAREN OCH 
VÅRDTAGAREN 

− I enlighet med lagen om stöd för närståendevårds 3 a § 2 mom. ska kommunen 
vid behov ordna undersökningar av närståendevårdares välmående och hälsa 
samt ordna social- och hälsovårdstjänster som stöder närståendevårdarens 
välmående till stöd för närståendevårduppdraget.  Hälsoundersökningarna är 
frivilliga.  

− Kommunen ska förbereda närståendevårdare för uppdraget och ordna 
utbildning. Utbildningens art och innehåll bestäms i enlighet med 
närståendevårdarens individuella behov och kraven på vårdsituationen. 

− Kommunen kan vid behov ordna socialvårdstjänster till den vårdbehövande i 
form av olika stödservicetjänster såsom t.ex. måltidsservice, klädvårdsservice, 
färdtjänst, dagvårdsservice, trygghetstelefon samt olika hjälpmedel för 
handikappade.  

− Äldreomsorgskansliets personal fungerar som stöd för närståendevårdaren. 
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10. AVGIFTER 

− Under närståendevårdarens lagstadgade ledighet debiteras den vårdbehövande 
en avgift om maxavgiften 11,40 euro/dygn för de socialvårdstjänster 
kommunen ger. 

− Avgifter för de kompletterande socialvårdstjänsterna under annan tid än de 
lagstadgade lediga dagarna är samma som för övriga kommuninvånare. 

− Vårdarvodets storlek indexjusteras kalenderårsvis med en lönekoefficient som 
avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare (395/2006). 

11. VÅRDKRITERIER FÖR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 

Vårdkriterierna för stöd för närståendevård är indelade i två undergrupper, för 
personer under 18 år (barn) samt för personer 18 år eller äldre (vuxna). För personer 
under och över 18 år finns tre ersättningsklasser. Arvodesklassen bestäms utgående 
från fastställda vårdkriterier. Sedan årsskiftet 2021 handhar KST närståendevård för 
personer under 65 år och kommunen handhar i regel närståendevården för personer 
som är 65 år och äldre. KST fastställer egna kriterier för närståendevård enligt 
närståendevårdslagen.  

Vid tillämpningen av vårdkriterierna för vuxna personer fastslås de olika 
arvodesklasserna främst på basis av hur bindande och krävande vården är, om behovet 
består av hjälpinsatser eller om det finns ett vård- och omsorgsbehov samt vilken 
hemservice närståendevården motsvarar.  

12. VÅRDKRITERIER FÖR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD TILL ÄLDRE (+65 ÅR) 

Samtliga kriterier inom en klass måste uppfyllas för att erhålla ett arvode enligt 
den. 

12.1. Klass 1 

413,45 euro/månad    

− Den vårdbehövande behöver daglig vård och/eller omsorg och inte enbart hjälp 
att uträtta ärenden utanför hemmet eller hushållssysslor/trädgårdsarbete. 

− Den vårdbehövande behöver inte vård och omsorg dygnet runt. 
− Vården är bindande pga. daglig beredskap. 
− Den vårdbehövande kan bo ensam eller vara ensam en stor del av dygnet.  
− Den vårdbehövande är orienterad i tid och rum. 
− Närståendevården kan ses som ett alternativ till hemservice i hemmet. 

Avlösarservice betalas enligt: 

− Under 5 timmar 6,43 euro/timme. 
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− Över 5 timmar 48,19 euro/dygn. 

12.2. Klass 2 

608 euro/månad 

− Den vårdbehövande behöver mycket vård och/eller omsorg med de dagliga 
funktionerna. 

− Vårdbehovet är stort dagtid och kan även omfatta behov av hjälp under natten. 
− Vården är bindande p g a ständig beredskap. 
− Den vårdbehövande klarar sig ensam en del av dagen men kan inte bo ensam. 
− Den vårdbehövande är i allmänhet orienterad i tid och rum. 
− Närståendevården kan ses som ett alternativ till effektiverat serviceboende eller 

personlig assistans. 

Avlösarservice betalas enligt: 

− Under 5 timmar 9,62 euro/timme. 
− Över 5 timmar 64,26 euro/dygn. 

12.3. Klass 3 

918 euro/månad 

− Den vårdbehövande behöver omfattande vård och omsorg samt 
tillsyn/övervakning dygnet runt. 

− Den vårdbehövande är helt beroende av annan persons vårdinsatser för att 
kunna bo i hemmet. 

− Den vårdbehövande är mycket vårdkrävande och närståendevårdaren är 
mycket bunden av vården. 

− Den vårdbehövande kan inte bo ensam. 
− Vården och omsorgen motsvarar personlig assistans dygnet runt alternativt 

institutionsboende. 

Avlösarservice betalas enligt: 

− Under 5 timmar 12,85 euro/timme 
− Över 5 timmar 80,33 euro/dygn 

13. ANSÖKAN OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD 

− Kontakta socialarbetaren på äldreomsorgskansliet för ansökan 
− Ett hembesök inbokas för information om stöd för närståendevård och för att 

uppgöra en vård- och serviceplan tillsammans med vårdtagaren och 
närståendevårdaren 

− Socialarbetaren gör en bedömning och tar beslut om stöd för 
närståendevård beviljas och om storleken på vårdarvodet på basen av 
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läkarintyg, vård- och serviceplanen samt de fastställda kriterierna för stöd 
för närståendevård. Den sökande delges tjänstemannabeslutet jämte 
anvisning för rättelseyrkande.  

− Vårdaren får frånvaroblanketter som ska fyllas för de månader det finns 
avbrottsdagar då vårdaren av någon orsak inte vårdat den vårdbehövande.  

− Arvodet utbetalas månatligen i efterskott den sista vardagen i månaden. 
− Då stöd för närståendevård är en skattepliktig inkomst bör vårdaren lämna in 

ett skattekort till kommunen.  

Frågor, ansökan och kontaktperson gällande stöd för närståendevård ges av 
socialarbetaren på äldreomsorgskansliet, tel. 349 441. 

KOM IHÅG ATT LÄMNA IN SKATTEKORT FÖR STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRD! 
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Antagna kommunstyrelsen genom § xx/16.6.2021. 

1. ALLMÄNNA DIREKTIV 

I enlighet med 115 § i förvaltningsstadgan har kommunstyrelsen fastställt direktiv till 
förvaltningarna inför beredningen av budget 2022. 

Direktiven baserar sig på en uppskattning av den ekonomiska utvecklingen inom 
kommunens verksamhet. Varje äskande ska föregås av en noggrann behovsprövning i 
respektive förvaltning.  

Budgeteringsarbetet utgår från den lagstadgade verksamheten för att därefter se om 
medel räcker till för den icke lagstadgade verksamheten. Förvaltningarna bör hålla sig 
inom den angivna budgetramen. Ifall en förvaltnings äskande om medel i budget av 
någon anledning överskrider den angivna ramen ska följande uppges i budgetförslaget: 

− Motivering varför angiven ram överskrids. 
− Utgifter eller inkomster per konto för områden som skulle kunna 

bortprioriteras för att anslagen inte ska överstiga angiven ram. 
− Konsekvenserna av eventuell bortprioritering. 

Punkterna ovan är väsentliga för att kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ska ha 
information om eventuella konsekvenser av beslut om omprioriteringar. 

2. TIDSPLAN 

Inlämning av förvaltningarnas budgetförslag 24.9.2021 

Inlämning av presentationer för budgetseminariet 1.10.2021 

Budgetseminarium   6.10.2021 

Kommunstyrelsens första behandling  3.11.2021 

Kommunstyrelsens andra behandling  24.11.2021 

Kommunfullmäktiges beslut om budget 2022 1.12.2021 

3. BUDGETRAMAR FÖR 2022 

Ramen grundar sig på budget 2021 med beaktande av den ekonomiska utvecklingen och 
är uppdelad i externa nettokostnader. Det tillkommer sedan interna kostnader och 
avskrivningar men dessa räknas slutligen ut av centralförvaltningen.  

Skatteintäkter är beräknade enligt Finlands kommunförbunds skatteprognos 
publicerad i maj 2021 samt landskapsandelarna enligt Ålands landskapsregerings 
beräkning i juni som dock får anses mycket preliminär. 
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3.1. Förkortad resultaträkning för rambudget 2022 

  Bokslut 2020 Budget 2021 Ram 2022 
Förändring 
2021-2022 

Verksamhetsbidrag -1 825 610,42 -2 235 171,58 -2 161 527,50 73 644,08 
         

Kommunal inkomstskatt 1 366 058,96 1 271 000,00 1 350 000,00 79 000,00 
Fastighetsskatt 71 215,99 80 000,00 75 000,00 -5 000,00 
Andel av samfundsskatt 66 843,19 59 000,00 50 000,00 -9 000,00 
Källskatt 6 305,21 6 000,00 6 000,00 0,00 

SKATTEINKOMSTER 1 510 423,35 1 416 000,00 1 481 000,00 65 000,00 
         
LANDSKAPSANDELAR O. 

KOMPENSATIONER 720 584,67 684 252,00 700 000,00 15 748,00 
         
Driftsbidrag 405 397,60 -134 919,58 19 472,50 154 392,08 
         
FINANSIELLA INTÄKTER 

OCH KOSTNADER -13 348,62 -14 685,00 -14 685,00 0,00 
         
Årsbidrag 392 048,98 -149 604,58 4 787,50 154 392,08 
         
AVSKRIVNINGAR OCH 

NEDSKRIVNINGAR -170 108,36 -183 233,00 -185 000,00 1 767,00 
RESULTATRÄKNING FÖR 
KOMMUN 221 940,62 -332 837,58 -180 212,50 152 625,08 

3.2. Budgetram per förvaltning för 2022 

Extern budgetram per förvaltning 
för 2022 exkl. avskrivningar Bokslut 2020 Budget 2021 Förändring Budget 2022 
          
Centralförvaltningen -229 053,73 -243 947,30 2 947,30 -241 000,00 
          
Samordnad socialtjänst -101 842,42 -321 507,40 -219 664,98 -321 507,40 
          
Äldreomsorgsförvaltningen -473 084,90 -543 761,21 13 761,21 -530 000,00 
          
Bildningsförvaltningen -700 154,94 -785 212,77 45 212,77 -740 000,00 
          
Kultur- och fritidsförvaltningen -48 433,04 -47 222,10 222,10 -47 000,00 
          
Byggnads-  och miljönämnden -25 198,40 -28 871,00 1 871,00 -27 000,00 
          
Tekniska nämnden -204 010,10 -217 534,70 2 534,70 -215 000,00 
          
Räddningsområde Ålands 
landskommuner -38 356,95 -40 020,10   -40 020,10 
  -1 820 134,48 -2 228 076,58 -153 115,90 -2 161 527,50 
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4. INVESTERINGAR 

Inköp som är mindre än 10 000 euro netto klassas som så kallade 
förbrukningsinventarier och budgeteras således inom driftsbudgeten. Inköp om 10 000 
euro eller mer ska budgeteras som en investering. Investeringar görs upp för budgetåret 
2022 samt planperioden 2023–2024. Planperioden ska inte användas till att lägga in de 
investeringar som inte ryms eller hinns med under 2022 utan en bedömning av det 
faktiska investeringsbehovet för perioden ska göras av förvaltningarna inför budget 
2022. För investeringar finns ingen angiven ram utan förvaltningarna äskar om de 
investeringar som de anser vara nödvändiga under perioden. 

Oavslutade investeringsprojekt budgeteras på nytt i den kommande budgeten. 
Nämnderna ska årligen uppta kvarstående behov av medel för oavslutade projekt tills 
de är avslutade. Detta gäller både projekt som inte påbörjats och projekt som påbörjats 
men ännu inte är till fullo verkställda. 

5. EKONOMIPLAN 2023-2024 

Det ankommer på förvaltningarna att sätta upp eventuella målsättningar för 
ekonomiplan 2023–2024. Eventuella behov av investeringar ska, som nämnts under 
investeringsavsnittet, även de upptas i ekonomiplanen. Ekonomiplanen är en del av 
budget 2022 och förvaltningarna ska således skriva in sina eventuella målsättningar för 
2023–2024 direkt i det uppgjorda förslaget till budget 2022.  

I ekonomiplanen ska även framgå en landskapsandelskalkyl, en skattekalkyl, en 
lånekalkyl, en resultaträkning och en finansieringsanalys för 2023–2024. Dessa kalkyler 
görs upp av centralförvaltningen. 

Sammanfattningsvis ska således förvaltningarna framställa eventuella målsättningar 
och investeringar för ekonomiplan 2023–2024, resten av ekonomiplanen görs upp av 
centralförvaltningen. 

Ekonomiplan 2023–2024 är inte bindande utan utgör en ekonomisk planering. 
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6. BUDGETENS UPPSTÄLLNING 

I förvaltningarnas budgetförslag ska framgå anslag och beräknade inkomster under 
förvaltningarnas olika resultatenheter. Den slutliga budgeten är bindande till vardera 
förvaltningens totala budgetram bortsett från lönerelaterade anslag och eventuella av 
kommunfullmäktige öronmärkta anslag. Förvaltningarna ska alltid budgetera 
tillräckligt med medel för löner och lönebikostnader. 

Eventuella tillfälliga äskanden för budgetåret ska motiveras särskilt med en beräknad 
merkostnad för detta. Även ifall tillfälliga äskanden håller sig inom den angivna ramen 
ska de tydligt framgå i förvaltningarnas budgetförslag. 

Eventuella målsättningar för budgetåret ska tydligt framgå i förvaltningarnas 
budgetförslag och kommunstyrelsen vill göra förvaltningarna uppmärksamma på att 
alla målsättningar som är med i budget ska redovisas med en måluppföljning i bokslutet 
för det ifrågavarande budgetåret. 

I övrigt ska budgettexterna- och tabellerna uppgöras enligt föregående års budget och 
centralförvaltningen kommer tillse att det slutliga budgetförslaget har ett enhetligt 
utseende.  

7. NÄRMARE UPPLYSNINGAR 

Kontakta kommunkansliet för närmare upplysningar, beräkning av löner och annan 
hjälp avseende budgetarbetet. 
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