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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

113 § Sammanträdets konstituerande 

 
Laglighet och beslutförhet 
Konstaterades att kommunstyrelsen sammanträder i beslutfört antal på 
lagenlig kallelse.  

Protokolljustering 
Till protokolljusterare utsågs Eva Jansson och Johan Malén.  

Protokolljustering sker direkt efter sammanträdets avslutande. 

Godkännande av föredragningslistan 
Föredragningslistan godkändes enhälligt oförändrad. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

114 § Anmälningsärenden 

Ks § 114/2.11.2022 

1. Av kommundirektören fattade beslut: 
17 § Anställande av lärare. 

2. Begäran om utlåtande över Trafikförsörjningsprogram, ÅLR 
5.10.2022. Kommundirektören avger utlåtande på tjänstens vägnar. 

3. Beslut om jordförvärvstillstånd, ÅLR 6.10.2022. 
4. Basbelopp för landskapsandelen för driften av socialvården och 

socialtjänsten år 2023, ÅLR 11.10.2022. 
5. Information om valförberedelser, ÅLR 12.10.2022. 
6. Information om utkast till lagförslag om finansiering av 

medborgarinstitut, ÅLR 13.10.2022. 
7. Anteckningar från medlemskommundiskussionen, Oasen 

17.10.2022. 
8. Fastställande av basbelopp för landskapsandelar till kultur och 

medborgarinstitut 2023, ÅLR 17.10.2022. 
9. Fastställande av basbelopp för kommunernas 

utbildningsverksamhet år 2023, ÅLR 17.10.2022. 
10. Valdatasystemets huvudanvändare i kommunen -anmälan, 

Rättsregistercentralen 18.10.2022. 
11. Anhållan om fortsatt finansiering av VA-samarbetet, Ålands Vatten 

18.10.2022. 
12. Beredskapen för elavbrott vintern 2022-2023, ÅLR 21.10.2022. 
13. Begäran gällande synpunkter för kommande folkhälsostrategi, ÅLR 

24.10.2022. 
14. Byggnadskommittén, protokoll 4.10.2022. 
15. Kallelse till förbundsfullmäktige 24.11.2022, SÅUD. 
16. Inbjudan till presentation av Ålands Vatten Ab:s utredning gällande 

den kommande vattenförsörjningen på Åland 10.11.2022. 
17. Landskapsregeringens förslag till vägledning för små 

avloppsledningar vid känsliga områden på Åland är ute på remiss. 
18. Möte om äldreomsorgen 8.11.2022. 

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

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

115 § Kommunfullmäktiges beslut 28.9.2022 

Ks § 115/2.11.2022 

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 
28.9.2022: 

31 § Försäljning av ett outbrutet område med byggnader från 
fastigheten Solhem 6:19 

32 § Förvaltning av gåvan från Börje Danells dödsbo 
33 § Lumparlands kommun – avbrottsfri kraft i kommunens fastigheter 
34 § Ansökan om tillstånd för försäljning av nikotinpreparat 
35 § Lokalvårdare 
36 § Ändring av detaljplan för Tomt I Kvarter IV och Tomt I Kvarter 17, 

Klemetsby 
37 § Nya lägenheter i kommunen 

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

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

116 § Inkomstskattesats 2023 (Dnr: 283/2022) 

Ks § 116/2.11.2022 

Budgetförslaget för 2023 utgår från en inkomstskattesats på 19,50 % då 
kommunstyrelsens budgetdirektiv utgick från den skatteprocenten. 
Bedömningen är att andra ändringar än i skatteprocenten behöver göras i 
kommunens finansiering för att på längre sikt få en ekonomi i balans. 

Prognosen med nuvarande inkomstskattesats på 19,50 % är att det under 2023 
inflyter 1 400 000 euro i inkomstskatt. 
 
Uppskattad påverkan av inkomstskattesatsförändring 
1 % 80 000    
0,50 % 50 000 
0,25 % 20 000 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att inkomstskattesatsen för 
2023 fastställs till 19,50 %. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 

 
  



Sida  5 
 Protokoll 
 2.11.2022 
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_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

117 § Fastighetsskattesatser för 2023 (Dnr: 284/2022) 

Ks § 117/2.11.2022 

Under 2022 har fastighetsskattesatserna varit följande: 

Allmän   0,60 % 
Stadigvarande boende  0,00 % 
Övriga bostadsbyggnader  0,90 % 
Allmännyttiga samfund  0,00 % 
Obebyggd byggplats  1,00 % 
Kraftverk   0,60 % 
 
Påverkan av förändring av allmän fastighetsskatt 
0,10 % 7 000 euro 
 
Påverkan av förändring av fastighetsskatt för stadigvarande boende 
0,10 % 8 000 euro 
 
Påverkan av förändring av fastighetsskatt för övriga bostadsbyggnader 
0, 10 % 4 000 euro 
 
Påverkan av förändring av fastighetsskatt för allmännyttiga samfund 
0,10 % 120 euro 
 
Påverkan av förändring av fastighetsskatt för obebyggd byggplats 
0,10 % 20 euro 
 
Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå för fullmäktige att fastighetskatterna för 
2023 fastställs till följande: 

Allmän   0,60 % 
Stadigvarande boende  0,00 % 
Övriga bostadsbyggnader  0,90 % 
Allmännyttiga samfund  0,00 % 
Obebyggd byggplats  1,00 % 
Kraftverk   0,60 % 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

118 § Budget 2023 (Dnr: 258/2022) 

Ks § 108/12.10.2022 

Kommunstyrelsen, kommunfullmäktiges presidium och berörda 
tjänsteinnehavare håller budgetseminarium i Lumparlands skola inför 2023 års 
budget. Kommunfullmäktiges ledamöter och nämndernas ordföranden har 
även bjudits in till seminariet.  

Kommundirektörens förslag 
Äldreomsorgsförvaltningen, bildningsförvaltningen, tekniska nämnden, 
byggnads- och miljönämnden, den gemensamma räddningsnämnden, kultur- 
och fritidsförvaltningen och centralförvaltningen presenterar sina 
budgetförslag för år 2023 och en allmän diskussion och frågestund hålls i 
anslutning till detta varefter ärendet remitteras till kommundirektören för 
vidare beredning. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 

Ks § 118/2.11.2022 

Ett utkast till budget 2023 har tagits fram vilket visar ett underskott på 
557 641,70 euro. Budgetförslaget går över den totala ramen kommunstyrelsen 
gav genom § 75/15.6.2022 med 283 182,70 euro. Årsbidraget budgeteras till -
368 887,70 euro. Ramen minskades med cirka 40 000 euro i budgetdirektivet 
för år 2023. 

Utkast till budget 2023 och ekonomiplan 2024–25, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 118 

Väsentliga merkostnaderna jämfört med budget 2022 som bidrar till 
ramöverskridningen kan sammanfattas som följande: 

− ESB vård i annan kommun: 63 000 euro 

− Materialkostnader: 15 000 euro 

− Fler elever i Kyrkby högstadieskola: 22 000 euro 

− Lågstadieelever i annan kommun: 44 000 euro 

− KST: 7 000 euro 
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_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

− Äldreomsorgsledning: 6 600 euro 

− Närståendevård: 3 000 euro 

− Minskad intäkt inom hemservicesavgifter: 5 000 euro 

Personalkostnader 

− FBU-lärare: 42 650 euro (ersätts dock av Vårdö kommun men bokförs 
inte som en inkomst på personalkostnader) 

− Extra resurs på daghemmet: 12 910 euro 

− Kock/ekonomibiträde på ESB Kapellhagen: 15 840 euro 

− Vårdare i sysselsättning: 16 763 euro (sysselsättningstöd från AMS på 
11 940 euro) 

− Kollektivavtalsenliga löneförhöjningar: 41 450 euro 

Totalt: 240 623 euro efter ersättning från Vårdö kommun och AMS 

Därutöver har det inkommit uppgifter om att tekniska nämnden behöver 
justera upp kostnaderna för el och värme med cirka 30 000 euro. Dessa finns 
dock inte med i utkastet utan införlivas inför kommunstyrelsens nästa 
behandling. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen tar del av utkastet till budget 2023 och ekonomiplan 2024–
25 enligt Bilaga A – Ks § 118 och föreslår eventuella justeringar, varefter den 
remitteras till kommundirektören för att återigen behandlas av 
kommunstyrelsen vid det planerade sammanträdet 30.11.2022. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

119 § Avgifter för annonsering i infobladet, kopiering och utlämnande 
av handlingar (Dnr: 285/2022) 

Ks § 119/2.11.2022 

Lumparlands kommun tar ut avgifter för annonsering i infobladet och för att ta 
fotokopior på kommunkansliet. En justering föreslås med 1 euro på 
annonsering och prenumeration samt 0,10 euro på kopior och utskrifter 
eftersom kommunen har leasingkostnader för kopieringsmaskinen från och 
med i år. Förslag till avgifter för annonsering i Infobladet och kopiering och 
utlämnande av handlingar, enligt bilaga: 

-  Bilaga A – Ks § 119 

Privatpersoner bosatta i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/4 
sida per infoblad.  

Föreningar i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/1 sida per 
infoblad. 

Kommunalförbund i vilka Lumparlands kommun är medlem och kommuner 
med vilka Lumparlands kommun har samarbetsavtal får avgiftsfritt införa 
annonser i infobladet. 

Allmännyttiga samfund i Lumparland kopierar svartvita kopior avgiftsfritt. 

Nytt för i år i avgiftsförslaget är att det är tydliggjort vilka avgifter som 
kommunen tar ut när någon begär ut uppgifter som kräver särskild 
informationssökning. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna avgifter för 
annonsering i infobladet, kopiering och utlämnande av handlingar enligt Bilaga 
A – Ks § 119 att gälla från och med 1.1.2023. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

120 § Vattenanslutningsavgift år 2023 Lumparland (Dnr: 286/2022) 

Tn § 73/15.9.2022 

Enligt budgetdirektiv skall alla taxor som inte är lagstadgade maxtaxor höjas 
med 2%  

Gällande taxa för år 2022,  

Grundavgift per fastighet, 2 000 € 
Därtill per lokal, 500 € 

För Lumparby - Långnäsledningen är anslutningsavgiften år 2022, 

För fritidsfastigheter 4 200 € 
För fastboende 2 100 € 

Tekniska chefens förslag 
Vattenanslutningstaxa för 2023, 

Grundavgift per fastighet, 2 040 € 
Därtill per lokal, 510€ 

För Lumparby - Långnäsledningen föreslagen anslutningsavgift 

För fritidsfastigheter, 4 285 € 
För fastboende 2 145 € 

Beslut 
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag. 

Bilaga 
Vattenanslutningstaxa 2023 Lu 

________________ 

Ks § 120/2.11.2022 

Förslag till vattenanslutningsavgift, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Tn § 73 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna 
vattenanslutningsavgiften enligt Bilaga A – Tn § 73 att gälla från och med 
1.1.2023. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

121 § Avloppsanslutningsavgift år 2023 Lumparland (Dnr: 287/2022) 

Tn § 75/15.9.2022 

Enligt budgetdirektiv skall alla taxor som inte är lagstadgade maxtaxor höjas 
med 2%  

Gällande taxa för år 2022,  

Grundavgift per fastighet, 2 210€ 
Därtill per lokal, 475 € 

Tekniska chefens förslag 
Avloppsvattenanslutningstaxa för 2023, 

Grundavgift per fastighet, 2 255€ 
Därtill per lokal, 485€ 

Beslut 
Tekniska nämnden beslöt enhälligt att omfatta tekniska chefens förslag. 

Bilaga 
Avloppsanslutningsavgift 2023 Lu 

________________ 

Ks § 121/2.11.2022 

Förslag till avloppsanslutningsavgift, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Tn § 75 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna 
avloppssanslutningsavgiften enligt Bilaga A – Tn § 75 att gälla från och med 
1.1.2023. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

122 § Hyrestaxor i Lumparlands skola (Dnr: 288/2022) 

Ks § 122/2.11.2022 

Utbildningschefens beredning 
Hyrestaxorna i Lumparlands skola föreslås justeras med 2,0 % jämfört med 
2022. 

Förslag till hyrestaxor för Lumparlands skola fr.o.m. 1.1.2023, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 122 

Utbildningschefen förordar 
Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att bifogat förslag till 
hyrestaxor i Lumparlands skola godkänns.  

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna hyrestaxor i 
Lumparlands skola enligt Bilaga A – Ks § 122 att gälla från och med 1.1.2023. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

123 § Brand- och räddningsväsendets taxor (Dnr: 289/2022) 

Ks § 123/2.11.2022 

Den gemensamma räddningsnämnden, nedan RÅL, har vid sitt sammanträde 
15.9.2022 föreslagit justering av taxor för kommunerna. Genom förslaget kan 
RÅL:s samarbetskommuner ha enhetliga taxor för de tjänster som berörs av 
taxan. Förslag till taxor, enligt bilaga: 

-  Bilaga A – Ks § 123 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna förslaget till brand- 
och räddningsväsendets taxor enligt Bilaga A – Ks § 123 att gälla från och med 
1.1.2023. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

124 § Äldreomsorgsförvaltningens taxor 2023 (Dnr: 290/2022) 

Ks § 124/2.11.2022 

Äldreomsorgschefens beredning 
Avgifterna i hemservicetaxan följer förordningen om klientavgifter inom social- 
och hälsovården 2 kap 3 §, och innebär att Lumparlands kommun tar ut den 
hemservicetaxa som kommunen har lagstadgad rätt att ta ut för 
hemservicebesök. 

Taxorna följer samma struktur som taxorna i Lemland och 
stödserviceavgifterna har höjts med 2% inför 2023. Beloppen har dock 
utjämnats något till jämna tal. 

Under de senaste två åren har taxorna i Lumparland och Lemland gradvis 
synkroniserats så att de nu tas ut och tillämpas likvärdigt. 

Inför 2023 kommer sannolikt en åländsk klientavgiftslag att tas i bruk. Den 
åländska lagstiftningen kommer att följa samma modell och avgiftsnivåer som 
den nu gällande taxan. Periodplatstaxan är begränsad till max 22,80€/dygn i 
enlighet med den nya lagstiftningen. 

Förslag till taxor, enligt bilaga: 

- Bilaga – Ks § 124 

Äldreomsorgschefen förordar 
Kommunstyrelsen beslutar att föreslå för kommunfullmäktige att förslaget till 
hemservicetaxa godkänns enligt bilaga ”Hemserviceavgiftstaxa för klienter 
på bygden 2023” 

”Stödservicetaxa för hemserviceklienter på bygden år 2023”och 

”Boendeservicetaxa för ESB Kapellhagen för år 2023” 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna 
äldreomsorgsförvaltningens taxor enligt Bilaga – Ks § 124 att gälla från och med 
1.1.2023. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

125 § Barnomsorgstaxa 2023 (Dnr: 291/2022) 

Ks § 125/2.11.2022 

Barnomsorgsledarens beredning 
Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) ska 
kommunen senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela om 
ändringar, det vill säga den 30 september 2022. Enligt landskapslagen om 
ändring om landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2022:50) kan 
kommunen meddela om sådana ändringar av avgifterna som följer denna lag 
senast en månad före ändringarna införs. 

Kommunen har i nuläget tre olika avgiftskategorier; 60 % (upp till 25 
timmar/vecka), 80 % (25-35 timmar/vecka) och 100 % (över 35 
timmar/vecka). Utjämningstiden är en kalendermånad. Det föreslås ingen 
förändring av taxorna då kommunen i dagsläget uppbär de maxavgifter som är 
fastslagna i gällande lagstiftning. Namnet på de olika avgiftskategorierna ändras 
till nuvarande lagstiftning Heltid (100 %), deltid (80 %), halvtid ( 60 %). 

Förundervisningen är, enligt gällande lagstiftning, avgiftsfri sedan 1.1.2021. 
Enligt landskapslagen om ändring av landskapslagen om barnomsorg och 
grundskola (ÅFS 2022:55, utfärdad den 14 juli 2022) som trätt ikraft 1.8.2022 
ska förundervisning ges under läsåret före läroplikten börjar och under de 
arbetsdagar som landskapsregeringen har fastställt. Ändringen innebär att 
förundervisningen inte längre behöver ordnas under grundskolans lovdagar. 
Läsårets arbetsdagar fastställs av landskapsregeringen. Förundervisning ska 
ges under minst 4 timmar per arbetsdag under läsåret, och inte som tidigare 
minst 20 timmar/vecka. 

Enligt avgiftssystemet för 2022 beviljas avgiftsfri förundervisning upp till 20 
timmar/vecka under hela verksamhetsåret innan skolstart. 

Om avgiftsfrihet ska ges endast under skolans arbetsdagar betyder det att 
avgiften för förskolebarn ska räknas om manuellt åtminstone sex gånger under 
året, då lovdagar infaller åtminstone under sex månader.  Barnomsorgssektorn 
anser att ett tillämpande helt enligt ändringarna från 1.8.2022 medför en alltför 
stor administrativ insats i uträknandet av avgifterna och föreslår att 
avgiftssystemet för avgiftsfri förundervisning fortsätter som tidigare, dock så 
att avgiftsfriheten bara beviljas från grundskolans höstterminsstart till 
grundskolans vårterminensslut, det vill säga från mitten av augusti till början 
av juni. Avgiften för de barn som har behov av vård under sommaren fastställs 
enligt vanlig barnomsorg. Avgifterna för fritidshemsavgifter lämnas 
oförändrade, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 125 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Utbildningschefen förordar 
Kommunstyrelsen beslutar att barnomsorgsavgifterna från och med 1.1.2023 
för kommunens daghem fastställs enligt bilaga. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna barnomsorgstaxan 
enligt Bilaga A – Ks § 125 att gälla från och med 1.1.2023. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

126 § Avgiftstillämpning inom barnomsorgen i Lumparlands kommun 
(Dnr: 296/2022) 

Ks § 126/2.11.2022 

Barnomsorgsledarens beredning 
Landskapslagen om ändring av landskapslagen om barnomsorg och grundskola 
(ÅFS 2022:55, utfärdad den 14 juli 2022) har trätt i kraft 1.8.2022. Enligt denna 
ska förundervisning ges under läsåret före läroplikten börjar och under de 
arbetsdagar som landskapsregeringen har fastställt. Förundervisning ska ges 
under minst 4 timmar per arbetsdag under läsåret, och inte som tidigare minst 
20 timmar/vecka. 

Följande ändring föreslås i kommunens principer för uppbärande av 
barnomsorgs- och fritidshemsavgift, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 126 

För förundervisning under minst 4 timmar per arbetsdag under läsåret innan 
barnet börjar grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt 
uppbärs ingen avgift. Avgiftsfriheten gäller alla dagar från grundskolans 
höstterminensstart till grundskolans vårterminensslut. 

Ändringar har också skett gällande avgiftsfrihet under den tid 
föräldrapenningdagar tas ut för barnet, varför följande föreslås införas i 
principerna för uppbärande av barnomsorgsavgift: 

Avgift uppbärs inte under den tid föräldrapenningdagar tas ut för barnet, om 
vårdnadshavaren meddelat kommunen detta enligt följande: 

 Ett regelbundet uttag av högst fem föräldrapenningdagar för barnet ska 
meddelas kommunen senast två veckor före den första föräldrapenningdagen tas 
ut. Ett uttag av mer än fem föräldrapenningdagar i följd för barnet ska meddelas 
kommunen senast sex veckor före perioden börjar. Meddelande om uttag av 
föräldrapenningdagar ska göras skriftligt till kommunen. 

Utbildningschefens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna avgiftstillämpningen från och med 
1.1.2023 för kommunen enligt bilaga. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att godkänna 
avgiftstillämpningen inom barnomsorgen enligt Bilaga A – Ks § 126 att gälla från 
och med 1.1.2023. 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

127 § Lumparlands skolas arbetsplan och elevhälsoplan för 2022-2023 
(Dnr: 294/2022) 

Ks § 127/2.11.2022 

Utbildningschefens beredning 
Enligt landskapslag om ändring av landskapslagen om barnomsorg och 
grundskola (ÅFS 2020:52) del III 3 kap. 12 § föreskrivs att varje grundskola ska 
göra en arbetsplan för läsåret som baserar sig på läroplanen. I arbetsplanen ska 
det finnas bestämmelser om skolans verksamhet under läsåret. Arbetsplanen 
ska godkännas av kommunen och skickas till landskapsregeringen för 
kännedom.  

Förslag till arbetsplan för Lumparlands skola 2022-2023, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 127 

Enligt läroplanen för grundskolan på Åland punkt 4.4 ska elevhälsoplanen 
uppdateras varje läsår och årligen gås igenom med alla som arbetar i 
skolgemenskapen samt delges vårdnadshavare. Elevhälsoplanen ska bifogas 
arbetsplanen och tillställas landskapsregeringen för kännedom. 

Förslag till elevhälsoplan för Lumparlands skola 2022-2023, enligt bilaga: 

- Bilaga B – Ks § 127 

Landskapsregeringen har utfärdat mallar för framtagande av arbetsplan 
respektive elevhälsoplan. De framtagna förslagen till arbetsplaner respektive 
elevhälsoplaner uppfyller de krav på innehåll som fastställts av Ålands 
Landskapsregering. 

Utbildningschefen förordar 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Lumparlands skolas arbetsplan och 
elevhälsoplan för läsåret 2022-2023 enligt Bilagorna A och B och översänder 
dem till Ålands landskapsregering för kännedom. Planerna publiceras på 
skolans hemsida. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Lumparlands skolas arbetsplan och 
elevhälsoplan för läsåret 2022-2023 enligt Bilaga A – Ks § 127 och Bilaga B – Ks 
§ 127 och översänder dem till Ålands landskapsregering för kännedom. 
Planerna publiceras på kommunens webbplats. 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt. Kommunstyrelsen beslöt 
poängtera att arbetsplanen bör föras till kommunstyrelsen i juni innan läsåret 
börjar. 

________________  



Sida  21 
 Protokoll 
 2.11.2022 

 
 

 

Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

128 § Arbetsplan för daghemmet Videungen (Dnr: 292/2022) 

Ks § 128/2.11.2022 

Barnomsorgsledarens beredning 
Enligt landskapslagen om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) del II kap. 
1 § 2 ska varje daghem göra upp en arbetsplan som beskriver hur verksamheten 
ska genomföras. Daghemsföreståndarna ansvarar över att arbetsplanen 
sammanställs i samråd med personalen. Arbetsplanen ska godkännas av 
kommunen och vårdnadshavarna ska informeras om innehållet i arbetsplanen. 

De nya arbetsplanerna för varje daghem är gjorda enligt mallen som 
Landskapsregeringen. Varje enhet kan fylla i mallen enligt de omständigheter 
som råder i verksamheten. Den nya arbetsplanen ersätter den nuvarande ” 
arbetsplan för daghemmet” i kommunen.   

Barnhälsoplanen har uppdaterats för verksamhetsåret 2022–2023 och ersätter 
den befintliga. 

Daghemsföreståndaren har sammanställt en arbetsplan och en barnhälsoplan 
enligt bilagor: 

- Bilaga A – Ks § 128 

- Bilaga B – Ks § 128 

Utbildningschefen förordar 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna daghemmets arbetsplan och 
barnhälsoplan för verksamhetsåret 2022–2023. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna daghemmets arbetsplan och 
barnhälsoplan för verksamhetsåret 2022–2023. Planerna publiceras på 
kommunens webbplats. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

129 § Förslag från Ålands kommunförbund om dataskyddsombud (Dnr: 
251/2022) 

Ks § 129/2.11.2022 

Sedan Åda Ab i början på året sade upp avtalen om köp av dataskyddsombud 
har kommunen stått utan dataskyddsombud. 

Kommunförbundet har under en längre tid försökt hitta en lösning på 
problematiken och har nu tagit fram ett samordnat förslag på en lösning för 
dataskyddsombud. Kommunerna ombeds att snarast möjligt omfatta förslaget 
(men senast den 10 november). 

Utkast till avtal samt kostnadsfördelning, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 129 

För Lumparlands kommuns del skulle kostnaden vara 2 306 euro per år (192 
euro per månad). Därtill tillkommer en kostnad om 210 euro per timme 
exklusive moms för sådant som inte ingår i uppdragsbeskrivningen, t.ex. 
tillsynsärenden och hantering av personuppgiftsincidenter. Lösningen får anses 
adekvat, även fast det jämfört med Åda Ab är dyrare (70 euro per månad). Dock 
gör förvaltningen bedömningen att kommunen får mer för pengarna utifrån den 
uppdragsbeskrivning som finns bilagt till förslaget till avtal. Kommunen har 
heller ingen annan billigare lösning än den som kommunförbundet nu föreslår. 

Kostnaden finns med i utkastet till budget 2023. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar godkänna Ålands kommunförbunds förslag till 
lösning för dataskyddsombud enligt Bilaga A – Ks § 129. Kommundirektören 
befullmäktigas att ingå behövliga avtal. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

130 § Morsdagsutmärkelsetecken (Dnr: 226/2022) 

Ks § 99/21.9.2022 

Statens ämbetsverk på Åland begär förslag på kandidater för 
morsdagsutmärkelsetecken 2023 från de åländska kommunerna senast 
11.11.2022. 

Grunderna för att bevilja utmärkelsetecknet är meriter som exemplariska 
fostrare av barn och ungdomar, främjande av familjelivet och föräldraskap samt 
en allmän omtanke och omsorg om andra. Kandidaternas undre åldersgräns är 
40 år. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå person förtjänt av 
morsdagsutmärkelsetecken 2023. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att genom infobladet informera allmänheten 
om möjlighet att till kommunen lämna in förslag på person eller personer 
förtjänta av morsdagsutmärkelsetecken 2023. Eventuella förslag behandlas 
sedan på kommunstyrelsens sammanträde i november. 

________________ 

Ks § 130/2.11.2022 

Kommunen har i oktober månads infoblad informerat allmänheten om 
möjlighet att till kommunen lämna in förslag på person eller personer förtjänta 
av morsdagsutmärkelsetecken 2023. Inga förslag har inkommit. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att inte föreslå någon person förtjänt av 
morsdagsutmärkelsetecken 2023. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

131 § Förslag om gemensamt ungdomsråd med Lemlands kommun 
(Dnr: 228/2022) 

Ks § 102/21.9.2022 

Lemlands kommun har 29.8.2022 beslutat att efterhöra hos Lumparlands 
kommun huruvida intresse finns för ett gemsanmat ungdomsråd och om 
Lumparlands kommun i så fall omfattar förslaget till instruktion. 
Intresseförfrågan och instruktion för ungdomsrådet, enligt bilaga: 

- Bilaga A – Ks § 102 

Ungdomsrådets uppgifter skulle vara att: 

- Ge synpunkter och förslag gällande frågor som berör barn och ungdomar 
i Lemlands och Lumparlands kommuner. 

- Uppmuntra till ungdoms-, idrotts-, fritids- och kulturverksamhet. 

- Föreslå aktiviteter som riktar sig till ungdomar i Lemland och 
Lumparland. 

Ungdomsrådet skulle bestå av sex medlemmar varav två skulle utses av 
kommunstyrelsen i Lumparland. Medlemmarna ska vara i åldern 13–17 år. 
Fritidsledaren eller barn- och ungdomsledaren skulle fungera som 
sammankallare och utredare. Arvoden för medlemmarna skulle utbetalas enligt 
respektive kommuns arvodesstadga. 

Sedan tidigare har kommunerna ett samarbetsavtal om fritidsaktiviteter 
eftersom Lumparlands kommun inte har någon egen fritidsledare eller barn- 
och ungdomsledare.  

Det kan konstateras att det inte finns något lagstadgat krav på att inrätta ett 
ungdomsråd, utan det är ett frivilligt organ. Det förefaller inte heller finnas 
någon kommun på Åland som har ett ungdomsråd. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Lemlands kommun att Lumparlands 
kommun för närvarande inte har intresse av ett gemensamt ungdomsråd med 
hänvisning till att det inte är ett lagstadgat krav. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt att göra en förfrågan i infobladet om intresse 
finns för att vara medlem i ett ungdomsråd. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

Ks § 131/2.11.2022 

Kommunen har i oktober månads infoblad gjort en förfrågan om intresse finns 
för att vara medlem i ett ungdomsråd. Ingen intresseanmälan har inkommit. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att meddela Lemlands kommun att Lumparlands 
kommun för närvarande inte har intresse av ett gemensamt ungdomsråd med 
hänvisning till att det inte förefaller finnas intresse hos ungdomarna för att vara 
medlem i ett sådant. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt med tillägget att det under 
första halvan av 2023 utreds vilka möjligheter som finns till att involvera 
ungdomar i den kommunala beslutsprocessen. 

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

132 § Justering av helhetslön för kommundirektören (Dnr: 293/2022 

Ks § 132/2.11.2022 

Kommunstyrelseordförandens redogörelse 
Enligt 4.3 punkten i kommundirektörsavtalet mellan kommundirektören och 
Lumparlands kommun ska kommundirektörens lön granskas i samband med 
det årliga utvecklingssamtalet och justeras genom överenskommelse mellan 
kommundirektören och kommunstyrelsens ordförande. Justeringen ska dock 
slutligt fastslås av kommunstyrelsen. Enligt kommunstyrelsens beslut § 
103/25.8.2021 ska det årliga utvecklingssamtalet hållas under oktober månad 
varje år. 

Under utvecklingssamtalet uppkom inga synpunkter över samarbetet mellan 
kommunstyrelsen och kommundirektören och inte heller vad gäller 
förutsättningarna för arbetet. Samarbetet bedöms fungera mycket bra. Med 
beaktande av kollektivavtalsenliga löneförhöjningar och det faktum att 
kommundirektören har arbetat mer än fem år med ledningsuppgifter inom 
kommunal förvaltning har kommundirektören och kommunstyrelsens 
ordförande överenskommit om att kommundirektörens helhetslön bör 
justeras. Den procentuella justering det rör sig om är 1,80 procent i allmän 
förhöjning och 3 procent i arbetserfarenhetsmässig förhöjning. 

Kommunstyrelseordförandens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar att justera kommundirektörens lön per månad till 
6 130 euro. Lönejusteringen gäller från och med 1.1.2023. 

Jäv 
Kommundirektör Mattias Jansryd anmälde godkänt jäv och avlägsnade sig från 
sammanträdesrummet. 

Beslut 
Kommunstyrelsen beslöt enhälligt godkänna förslaget.  

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

133 § Ändring av finansieringsdelen i budget 2022 (Dnr: 295/2022) 

Ks § 133/2.11.2022 

Enligt budget 2022 ska kommunen uppta lån på 1 028 000 euro för byggnation 
av parhus. Denna byggnation har skjutits fram till 2023 och upptagningen av lån 
föreslås därför ingå i budget 2023. Därmed finns det skäl att stryka 
upptagningen av lån i budget 2022. 

Kommundirektörens förslag 
Kommunstyrelsen beslutar föreslå fullmäktige att stryka upptagningen av lån 
på 1 028 000 euro i budget 2022. 

Beslut 
Kommundirektörens förslag godkändes enhälligt.  

________________ 
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Protokolljusterare 

_______________________ 

 

Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

134 § Sammanträdets avslutande 

 
 
Sammanträdet avslutades kl. 21.25. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 
 

Förbud att söka ändring 
Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet kan enligt 112 § 
i kommunallagen (ÅFS 1997:73) eller 6 § i lagen om rättegång i förvaltningsärenden (FFS 
808/2019) rättelseyrkande inte framställas eller kommunalbesvär eller förvaltningsbesvär 
anföras över beslutet.  

 
Paragrafer i protokollet: 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 
126, 133, 134. 

 
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande 
enligt 110 § i kommunallagen kan framställas över beslutet.  

 
Paragrafer i protokollet: 127, 128, 129, 130, 131, 132. 

 
Anvisning för 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 kommunmedlemmarna.  

 
Myndighet hos vilken rättelse yrkas är: 

 
Kommunstyrelsen i Lumparland 
Kyrkvägen 26 
AX-22 630 Lumparland 

 
Paragrafer i protokollet: 127, 128, 129, 130, 131, 132. 

 
Yrkandet ska 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. Vid 
elektronisk delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet 
sändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den 
sjunde dagen efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens 
webbplats publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. I vardera fallen räknas 
inte framläggnings- eller delgivningsdagen med i besvärstiden. 

 
Av rättelseyrkandet ska framgå yrkandet och vad det grundar sig på. 
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Lumparlands kommun 
Kommunstyrelsen 

KOMMUNALBESVÄR BESVÄRSANVISNING 
 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
 

Paragrafer i protokollet: 
 

Besvärsrätt 
Ändring i beslut kan sökas av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel 
direkt påverkas av beslutet (part) och kommunmedlemmar. Ändring i ett 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 den som är part eller av en 
kommunmedlem. 

 
Besvärstid 
Besvärstid är 30 dagar från dagen för delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet 
sju dagar efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk 
delgivning anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om 
inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått del av beslutet den sjunde dagen 
efter det att ett meddelande om att beslutet finns tillgängligt på kommunens webbplats 
publicerades på kommunens elektroniska anslagstavla. 

 
Besvärsgrunder 
Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på följande grunder: 

1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter eller 
3. beslutet annars strider mot lag. 

 
Besvärsskrift 
I besvärsskriften ska uppges: 

− ändringssökandens namn, kontaktuppgifter och postadress, 
− det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet) 
− till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena) 
− grunderna för yrkandena, 
− vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser 

ändringssökanden själv. 
 

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes 
kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan 
dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna. 

 
Till besvären ska följande fogas: 

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 
2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning 

om när besvärstiden börjat löpa, 
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3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa 
inte redan tidigare har lämnats till myndigheten. 

 
Besvärsmyndighet 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
AX-22 101 Mariehamn 
E-post: aland.fd@om.fi 

 
Inlämnande av besvärshandlingarna 
Besvären ska lämnas in till besvärsmyndigheten senast under besvärstidens sista dag innan 
besvärsmyndigheten stänger. 

 
Avgift 
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i 
förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 
avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden 
har framgång i ärendet. 
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FÖRVALTNINGSBESVÄR  BESVÄRSANVISNING 
 

I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
 
Paragrafer i protokollet: 

 
Besvärsrätt 
Besvär får anföras av den som beslutet avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt 
påverkas av beslutet (part) samt av den som har besvärsrätt enligt särskilda bestämmelser i 
lag. En myndighet får även anföra besvär över beslutet om överklagandet är behövligt med 
anledning av det allmänna intresse som myndigheten ska bevaka. 

 
Besvärstid 
Besvärstid 30 dagar från delfåendet av beslutet. En part anses fått del av beslutet sju dagar 
efter dagen då brevet avsändes, om inte något annat påvisas. Vid elektronisk delgivning 
anses en part ha fått del av beslutet tre dagar efter att meddelandet sändes, om inte något 
annat påvisas. Beslutet anses dock ha kommit till en myndighets kännedom på 
ankomstdagen. 

 
Besvärsskrift 

I besvärsskriften ska uppges: 
− ändringssökandens namn, kontaktuppgifter och postadress, 
− det beslut i vilket ändring söks (det överklagade beslutet) 
− till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas (yrkandena) 
− grunderna för yrkandena, 
− vad besvärsrätten grundar sig på om det överklagade beslutet inte avser 

ändringssökanden själv. 
 

Om talan förs av ändringssökandens lagliga företrädare eller ombud, ska också dennes 
kontaktuppgifter uppges. Medan besvären är anhängiga ska förvaltningsdomstolen utan 
dröjsmål underrättas om ändringar i kontaktuppgifterna. 
 
Till besvären ska följande fogas: 

1. det överklagade beslutet med besvärsanvisning, 
2. utredning om när ändringssökanden har fått del av beslutet, eller annan utredning 

om när besvärstiden börjat löpa, 
3. de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa 

inte redan tidigare har lämnats till myndigheten. 
 

Besvärsmyndighet 
Ålands förvaltningsdomstol 
PB 31, Torggatan 16 
AX-22 101 Mariehamn 
E-post: aland.fd@om.fi 
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Inlämnande av besvärshandlingarna 
Besvärshandlingarna ska inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. 
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på 
avsändarens eget ansvar. Handlingarna ska lämnas till posten i så god tid att de kommer fram 
innan besvärstiden går ut. 

 
Avgift 
Enligt lagen om domstolsavgifter (FFS 1455/2015) är rättegångsavgiften i 
förvaltningsdomstolen 260 euro. Rättegångsavgift tas ut också då förvaltningsdomstolen 
avvisar besvär utan prövning samt då besvär återtas. Avgift tas inte ut om ändringssökanden 
har framgång i ärendet. 
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 KOMMUNDIREKTÖRENS ÖVERSIKT 

Av resultaträkningen för 2023 framgår att Lumparlands kommun förväntas uppvisa ett 
underskott på 557 641,7 euro med ett negativt årsbidrag på 368 887,7 euro. Det budgete-
rade underskottet och minskande likvida medel fordrar att kommunen i framtiden upp-
tar lån eller söker likviditetsstöd för att säkra likviditeten och för alla investeringar.  
 
Under 2023 förväntas kommunen att ta del av 749 497 euro i landskapsandelar inklusive 
övriga kompensationer från landskapet. Den minskning av landskapsandelarna som 
skedde 2018 förefaller ha permanentats trots väsentliga tillkomna lagkrav och tidigare 
löften om att återställa lanskapsandelar till tidigare belopp. 
 
Skatteinkomsterna har senaste åren varit bättre än budgeterat men kommunen är åter-
hållsam med att vara alltför optimistiskt vad gäller skatteinflödet. Kommunen budgeterar  
1 481 000 euro i totala skatteinkomster för 2023. 
 
Investeringarna med ett nettobelopp på 1 174 000 euro för år 2023 är väsentlig högre än 
tidigare år, men lejonparten av investeringssumman handlar om byggnation av tre par-
hus i Klemetsby om totalt 1 028 000 euro. Den budgeterade summan behöver troligen ju-
steras upp, men innan anbud på upphandlingen inkommit budgeterar kommunen enligt 
tidigare framtagen uppskattning. Eftersom byggnation av nya bostäder varit mycket lågt 
under lång tid har kommunen valt att i egen regi bygga totalt sex lägenheter. 
 
I budget 2023 ser vi främst kostnadsökningar inom äldreomsorgen, där ESB Kapellhagen 
inte för tillfället inrymmer alla som är i behov av att bo på ett effektiverat serviceboende. 
Därför hyr kommunen platser både på Oasen i Jomala och Sveagården i Lemland, vilket i 
längden är kostsamt för kommunen. I övrigt har de stigande elpriserna som följd att tek-
niska nämnden behöver justera upp sina kostnader för el och uppvärmning med cirka 
30 000 euro. 
 
Det är inte enbart Lumparlands kommuns som just nu har en ekonomiskt ofördelaktig si-
tuation, utan kostnadsökningar och det i närtid sett osäkra världsläget kommer säkerlig-
en ha en betydande inverkan såväl på offentlig sektor som privat sektor under år 2023 
och troligen under hela planperioden.  
 
Det finns fortsättningsvis behov av kostnadsminskande reformer inom hela det offentliga 
Åland, men kommunerna har ett stort behov av att se över sitt sätt att organisera sig för 
att bidra till att minska det offentliga underskottet. Som ett led i detta har en kommun-
sammansutredning inletts under 2022 och vad beträffar enen eventuell kommunsam-
manslagning mellan Lemlands och Lumparlands kommuner för att se vad för positiva ef-
fekter en sådan skulle kunna ha för kommuninvånarna. 
 
Mattias Jansryd  
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 ALLMÄNNA UPPGIFTER OM LUMPARLANDS KOMMUN 

Statistik Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Befolkning 31.12 enl. ÅSUB 376 377 370 
Skattesats 19,5 % 19,5% 19,5% 
Verksamhetens utgifter 
(1 000 euro) -2 669 -2 648 -2 999 
Verksamhetens intäkter 
(1 000 euro) 375 295 405 
Skatteinkomster (1 000 
euro) 1 534 1 481 1 545 
Skatteinkomster, euro/inv. 4 081 3 928 4 176 
Landskapsandel (1 000 
euro) 740 690 749 
Årsbidrag (1 000 euro) -35 -217 -369 
Avskrivningar (1 000 euro) -173 -183 -189 
Lån 31.12 (1 000 euro) 1 663 2 559 2 603 
Lån, euro/inv. 4 423 6 789 7 036 

 Kommunens förvaltning 

  
 
Kommunfullmäktige består av nio ledamöter för mandatperioden 2020–2023. Kommun-
styrelsen består i sin tur av sex ledamöter med personliga ersättare. Därtill består kom-
munförvaltningen av nämnder och under kommunstyrelsen lydande förvaltningar samt 
nämnder som är gemensamma med andra kommuner.  Kommunstyrelsen utses för två år 
i sänder. Nämnderna tillsätts för fullmäktiges mandatperiod. 
  

Kommunfullmäktige

Kommunstyrelsen

Den gemensamma 
lantbruksnämnden

Lantbrukssekreteraren

Den gemensamma 
räddningsnämnden

Räddningschefen

Den gemensamma 
byggnads- och 
miljönämnden

Byggnads- och 
miljöinspektören

Den gemensamma 
tekniska nämnden

Tekniska chefen

Kommunalförbund

Ålands 
kommunförbund

Förbundsdirektören

Södra Ålands 
utbildningsdistrikt 

k.f.

Utbildningschefen

Oasen boende- och 
vårdcenter k.f.

Förbundsdirektören

Kommunernas 
socialtjänst k.f.

Förbundsdirektören

Ålands miljöservice 
k.f.

Verksamhetsledaren

Äldreomsorgs-
förvaltningen

Äldreomsorgschefen

Bildnings-
förvaltningen

Utbildningschefen

Kultur- och 
fritidsförvaltningen

Bibliotekssekreteraren

Kommundirektören

Centralnämnd för val Revision
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 INNEHÅLLET I OCH SAMMANDRAG AV BUDGETEN 

 Budgetdirektiven 

Budgetdirektiven, godkända av kommunstyrelsen genom § 75/15.6.2022, utgår från bud-
get 2022 inklusive under budgetåret eventuellt beviljade tilläggsanslag. 

 Bindande nivåer 

3.2.1. Driftsekonomidelen 

Budgetens nettobelopp för varje förvaltningsorgan är bindande gentemot kommunstyrel-
sen och budgetens totala nettobelopp är bindande gentemot kommunfullmäktige. Med 
beaktande av de målsättningar, eventuella begränsningar samt öronmärkta belopp som 
kommunfullmäktige fastställt i samband med att anslaget godkänts, får varje förvalt-
ningsorgan göra omdisponeringar mellan resultatenheterna. Kommunstyrelsen får i sin 
tur göra omdisponeringar mellan förvaltningsorganen, även det med beaktande av de 
målsättningar, eventuella begränsningar samt öronmärkta belopp som kommunfullmäk-
tige fastställt. Personalkostnader kan inte omdisponeras för andra ändamål utan kom-
munfullmäktiges godkännande. Fullmäktige inrättar nya ordinarie tjänster och beslutar 
om utökning av ordinarie arbetstagare. 

3.2.2. Investeringsdelen 

Investeringsdelens anslag står till respektive förvaltningsorgans disposition för det pro-
jekt eller ändamål med de eventuella begränsningar som kommunfullmäktige fastställt i 
samband med att anslaget godkänts. Nettobeloppet är bindande gentemot kommunfull-
mäktige. 

3.2.3. Resultaträkningsdelen 

Kommunfullmäktige fastslår vilka anslag som följer efter verksamhetsbidraget som är 
bindande gentemot kommunfullmäktige. Planenliga avskrivningar som beräknats enligt 
avskrivningsplanen är inte bindande gentemot kommunfullmäktige. 

3.2.4. Finansieringsdelen 

Poster som ska täcka ett finansieringsbehov eller utgöra överföring av finansieringsöver-
skott är bindande för kommunstyrelsen gentemot kommunfullmäktige. 
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 Sammandrag av budget 2023 

 

 Personal 

  Budget 2022 Budget 2023 

Centralförvaltningen 2,67 2,60 

Kommunkansli 2,60 2,60 

Lokalvård 0,07 0,00 

Äldreomsorgsförvaltningen 10,72 11,42 
Äldreomsorg 10,12 11,42 

Lokalvård 0,60 0,00 

Bildningsförvaltningen 9,85 11,39 

Barnomsorg 4,21 5,03 

Grundskola 5,64 6,36 

Kultur-och fritidsförvaltningen 0,66 0,67 

Bibliotek 0,59 0,67 

Lokalvård 0,07 0,00 

Byggnads- och miljönämnden* 0,34 0,35 

Tekniska nämnden* 1,57 1,57 

Brand- och räddningsväsendet 0,08 0,05 

Lumparlands del av den totala personalen 0,05 0,05 

Lokalvård, branddepån 0,03 0,00 

Totalt 25,89 28,04 

*Lumparlands del av den totala personalen   

 

  

Sammandrag av förvaltningarna exkl. avskrivningar Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023

Förändring i % 

mot 2022 Rel. andel i % 2023

Andel av 

skattesats

C100    Centralförvaltningen -243 788,31 -256 042,27 -264 852,00 3,44 % 10,21 % 1,99

C101    Lantbruk -4 845,00 -7 274,00 -7 043,00 -3,18 % 0,27 % 0,05

C200    Samordnad socialtjänst -303 818,73 -325 683,30 -332 389,00 2,06 % 12,81 % 2,50

C230    Äldreomsorgsförvaltningen -548 162,27 -591 608,65 -734 670,40 24,18 % 28,32 % 5,52

C300    Bildningsförvaltningen -861 066,92 -837 169,50 -929 145,30 10,99 % 35,82 % 6,98

C400    Kultur- och fritidsförvaltningen -47 627,18 -49 174,00 -50 691,00 3,08 % 1,95 % 0,38

C500    Byggnadssektorn -26 351,58 -25 825,00 -26 641,00 3,16 % 1,03 % 0,20

C501    Tekniskasektorn -221 897,21 -218 759,40 -208 366,00 -4,75 % 8,03 % 1,57

C600    Brand- och räddningsväsendet -36 972,87 -41 164,90 -40 300,00 -2,10 % 1,55 % 0,30

C10    Driftshushållning Summa -2 294 530,07 -2 352 701,02 -2 594 097,70 10,26 % 100 % 19,50
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 Investeringar 

Investering Budget 2023 

8304    Parhuslägenheter  
A4210   Inköp under räkenskapsperioden 1 028 000,00 

C840    Övriga byggnader  
8302    Effektiverat serviceboende / Kapellhagen   

A4210   Inköp under räkenskapsperioden 35 000,00 

C850    Fasta konstruktioner och anordningar  
8508    Byggnadsplanevägar   

A4210   Inköp under räkenskapsperioden 38 500,00 

8509    Kommunalvägar  
A4210   Inköp under räkenskapsperioden 7 500,00 

C855    Maskiner och inventarier  
8557    Inventarier, KPH   

A4210   Inköp under räkenskapsperioden 25 000,00 

C880    Affärsverk  
8801    Vattendistributionsledningar   

A4210   Inköp under räkenskapsperioden 10 000,00 

8805    Avloppsledningar   

A4210   Inköp under räkenskapsperioden 30 000,00 

Totalsumma 1 174 000,00 

 

Investering Plan 2024 Plan 2025 

Lumpovägen grundförbättring och ytbeläggning 240 000   
Asfaltering samt belysning GC bana Kapellvägen-
Skogsgläntan 35 000   

Ospecificerade avloppsledningar 10 000 10 000 

Elverk till branddepån 20 000   

Badrumsrenovering vid Kapellhagen 15 000 15 000 

Elverk till skolan   25 000 

Målning av hyresbostäder   15 000 

Reparation av asfalten vid branddepån 10 000   

Båtbyte FBK   35 000 

Ospecificerade vattenledningar 10 000 10 000 

Totalsumma 340 000 110 000 
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 FINANSIERINGSDELEN 

Kommunens finansieringsdel presenteras i form av en resultaträkning och en finansie-
ringsanalys. Finansieringsanalysen utvisar finansieringsförändringarna och det beräk-
nade penningflödet under budgetåret och hur finansieringen ordnas utgående från det 
förväntade resultatet i resultaträkningen. Resultaträkningen och finansieringsanalysen 
bildar således en ekonomisk helhetsbild av den ekonomiska situationen för kommunen. 

 
Resultaträkningen bildas av poster från budgetens driftsdel och finansieringsdel. 

 Resultaträkning 

Resultaträkningen innehåller nedan uppräknade poster. 

4.1.1. Verksamhetens intäkter och kostnader 

Verksamhetens intäkter och kostnader omfattar intäkter och kostnader från den löpande 
driftverksamheten, såsom försäljningsinkomster, avgifter, löner, kundtjänster etc. 

4.1.2. Verksamhetsbidraget 

Verksamhetsbidraget är alltid negativt och visar skillnaden mellan verksamhetsintäkter 
och verksamhetskostnader. Bidraget anger hur mycket den kommunala driftverksamhet-
en kostar netto och vad som således ska finansieras med skatteinkomster, landskapsan-
delar och övriga finansiella inkomster. 

4.1.3. Skatteinkomster 

Visar det förväntande inflödet av skatter under året. Skatteinkomsterna utgörs av flera 
olika skatter. 

4.1.3.1. Förvärvsinkomstskatt 

Finlands kommunförbund gör i samarbete med Finansministeriet och Skatteförvaltning-
en en landsomfattande prognos för kommunernas skatteintäkter. Förvärvsinkomstskat-
ten utgår från denna prognos med skattesatsen 19,5 %. 

4.1.3.2. Fastighetsskatt 

Fastighetsskatten utgår från Finlands kommunförbunds prognosverktyg. Skatten består 
av följande delar: 

− Allmän 
− Stadigvarande boende 
− Allmännyttiga samfund 
− Obebyggd byggplats 
− Kraftverk 



 
 

 Budget 2023 och ekonomiplan 2024–25 för Lumparlands kommun  
 

7 
 

4.1.3.3. Samfundsskatt 

Samfundsskatten är svår att prognosticera då det är svårt att förutspå hur företagen 
kommer att agera. Viss återhållsamhet i prognoserna behövs då samfundsskatterna tidi-
gare år har varit lägre än vad Finlands kommunförbund prognosticerat. Prognoserna ba-
serar sig på skatteförvaltningens skattestatistik och de periodiska skatteredovisningarna. 

4.1.3.4. Övriga skatteinkomster 

Beloppet består av kommunens andel av på Åland influten källskatt. 

4.1.4. Landskapsandelar 

Landskapet deltar i finansieringen av kommunernas lagstadgade uppgifter genom att 
kommunerna tilldelas landskapsandelar och komplettering av skatteinkomster. 

4.1.5. Finansiella intäkter och kostnader 

Beloppet består främst av ränteutgifter på lån och därtill hörande lånekostnader. Belop-
pet kan även innefatta inkomsträntor från skatteredovisningen, förseningsräntor på 
kommunens utestående fordringar samt vissa andra inkomsträntor. 

4.1.6. Årsbidraget 

Driftshushållningens överskott eller det s.k. årsbidraget är ett kommunalekonomiskt re-
lationstal som beskriver kommunens egen finansieringsförmåga för investeringar. Årsbi-
draget utgör det mest centrala ekonomiska jämförelsetalet för kommuner och anger hur 
mycket som återstår för amorteringar och avskrivningar. Målsättningen för årsbidragets 
storlek är beroende på den enskilda kommunens finansieringsläge och investeringsbe-
hov. 

4.1.7. Avskrivningar och nedskrivningar 

Utgör kostnaden för aktivering av kommunens anläggningstillgångar. Avskrivningarna 
återspeglar alltså den årliga förslitningen av kommunens tillgångar. Avskrivningarna föl-
jer en av kommunfullmäktige uppgjord plan. 

4.1.8. Räkenskapsperiodens resultat 

Anger resultatet före förändringar i avskrivningsdifferens, förändringar i reserver eller 
förändringar i fonder. 

4.1.9. Ökning/minskning av reserver 

Visar eventuella förändringar i reserver. 

4.1.10. Över- eller underskott 

Över- eller underskottet visar den uppskattade förändringen i kommunens eget kapital. 
Ett underskott minskar på kommunens eget kapital medan ett överskott ökar det egna 
kapitalet. 
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 Resultaträkning 

 
  

Resultaträkning Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025

Verksamhetens intäkter 374 611,43 295 091,00 404 786,00 408 833,86 412 922,20

Verksamhetens kostnader -2 669 114,12 -2 647 792,02 -2 998 968,70 -3 028 958,39 -3 059 247,97

Verksamhetsbidrag -2 294 502,69 -2 352 701,02 -2 594 182,70 -2 620 124,53 -2 646 325,77

Förändring i % 23,20 % 4,61 % 1,00 % 1,00 %

Skatteinkomster 1 534 372,69 1 481 000,00 1 545 100,00 1 559 100,00 1 508 135,00

Landskapsandelar 740 388,08 690 267,00 749 497,00 749 497,00 690 267,00

Finansiella intäkter och kostnader -15 007,70 -35 072,76 -69 302,00 -69 302,00 -69 302,00

Årsbidrag -34 749,62 -216 506,78 -368 887,70 -380 829,53 -517 225,77

Förändring i % 523,05 % 70,38 % 3,24 % 35,82 %

Avskrivningar och nedskrivningar -172 633,37 -182 948,50 -188 754,00 -183 233,00 -183 233,00

Extra ordinära poster

Räkenskapsperiodens resultat -207 382,99 -399 455,28 -557 641,70 -564 062,53 -700 458,77

Ökning/minskning av reserver

Räkenskapsperiodens

över/underskott -207 382,99 -399 455,28 -557 641,70 -564 062,53 -700 458,77

Budgeterade över- och underskott år 2021-2023 sammanlagt: -1 164 479,97
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 Finansieringsanalys 

 
  

Finansieringsanalys Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025

Årsbidrag -34 749,62 -216 507,00 -368 888,00 -380 829,53 -517 225,77

Extraordinära poster

Korrektivposter till internt

tillförda medel 5 940,26

Investeringsutgifter -148 977,66 -1 060 575,00 -1 174 000,00 -340 000,00 -110 000,00

Finansieringsandelar för 

investeringar 24 419,88

Inkomster från överlåtelse av

tillgångar bland bestående aktiva 456,00

Verksamhetens och

investeringarnas kassaflöde -152 911,14 -1 277 082,00 -1 542 888,00 -720 829,53 -627 225,77

Ökning av utlåningen

Minskning av utlåningen

Ökning av långfristiga lån 58 335,00 1 028 000,00 1 174 000,00 340 000,00 110 000,00

Minskning av långfristiga lån -131 679,00 -136 546,00 -131 679,00 -131 679,00

Förändring av kortfristiga lån

Förändring av lånebeståndet 58 335,00 896 321,00 1 037 454,00 208 321,00 -21 679,00

Förändring i eget kapital

Förändring av förvaltat medel

och kapital

Förändring av omsättningstillg.

Förändring av fordringar 37 876,24

Förändring av räntefria skulder 121,66

Förändring av likvida medel -56 578,24 -380 761,00 -505 434,00 -512 508,53 -648 904,77

Kassamedel 1.1 628 929,26 572 351,02 191 590,02 -313 843,98 -826 352,51

Kassamedel 31.12 572 351,02 191 590,02 -313 843,98 -826 352,51 -1 475 257,28

Skuldbörda 1 663 136,77 2 559 458,00 2 603 179,00 2 811 500,00 2 789 821,00

Lån per invånare 4 423,00 6 789,01 7 036,00 7 457,56 7 400,06
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 Skattekalkyl 

 

 Landskapsandelar 

 

  

Skatteinkomster Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025

A5100   SKATTEINKOMSTER

5000   Kommunal inkomstskatt 1 367 353,42 1 350 000,00 1 400 000,00 1 414 000,00 1 428 140,00

5100   Fastighetsskatt 77 757,55 75 000,00 78 000,00 78 000,00 78 000,00

5200   Andel av samfundsskatt 83 090,40 50 000,00 61 000,00 61 000,00 61 000,00

5300   Källskatt 6 171,32 6 000,00 6 100,00 6 100,00 6 100,00

A5100   SKATTEINKOMSTER Summa 1 534 372,69 1 481 000,00 1 545 100,00 1 559 100,00 1 573 240,00

Totalsumma 1 534 372,69 1 481 000,00 1 545 100,00 1 559 100,00 1 573 240,00

Landskapsandelar och kompensationer Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025

A5110   LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER

5601   Landskapsandel barnomsorg 35 230,80 31 960,00 33 210,00 33 210,00 33 210,00

5602   Landskapsandel äldreomsorg 68 957,60 66 073,00 70 881,00 70 881,00 70 881,00

5604   Landskapsandel träningsundervisningen 32 270,80 32 935,00 38 056,00 38 056,00 38 056,00

5700   Landskapsandel för grundskola 244 150,19 233 195,00 246 310,00 246 310,00 246 310,00

5716   Landskapsandelar för kultur 5 668,63 5 880,00 6 160,00 6 160,00 6 160,00

5717   Landskapsandel förberedande undervisning 32 589,00 32 589,00

5850   Övriga landskapsandelar 1 224,74 1 235,00

5900   Skattekomplettering 329 822,67 318 989,00 322 291,00 322 291,00 322 291,00

5910   Kapitalinkomstskattekompensation 13 259,90

5990   Övriga kompensationer 9 802,75

A5110   LANDSKAPSANDELAR O. KOMPENSATIONER Summa 740 388,08 690 267,00 749 497,00 749 497,00 690 267,00
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 KOMMUNFULLMÄKTIGES VISION OCH MÅLSÄTTNINGAR 

 Vision 

Att ge kommuninvånarna en prisvärd relevant service av hög kvalitet. Lumparland forts-
ätter att existera som en självständig kommun och erbjuder närdemokrati för invånarnas 
bästa.  

 Verksamhetsmål 2023 

− Att se till att kommunens basservice (barnomsorg, skola och äldreomsorg) sköts så 
effektivt och förmånligt som möjligt i egen regi. 

 Verksamhetsmål 2024–2025 

− Att utveckla servicen både självständigt och i samarbete med andra aktörer. 

 Åtgärder för att uppnå de uppställda målen 

− Möjliggöra inflyttning genom att erbjuda bostäder och bostadstomter, vilket leder 
till högre skatteintäkter. 

− Effektivera servicen inom ramen för en självständig kommun med hjälp av rele-
vanta IKT-lösningar.  
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 BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

 Befolkningsuppgifter 

Befolkningen i kommunen har sedan 31.12.2016 minskat från 385 personer till 376 per-
soner 31.12.2021. Den ekonomiska utvecklingen i kommunen är stram med hänsyn till de 
indikatorer som finns tillgängliga. Utmaningarna är främst befolkningsutvecklingen och 
befolkningsstrukturen med avseende på försörjningsbördan och den framtida ekono-
miska utvecklingen i kommunen. 

 
 

 
 

 

 Skattesatser 

6.2.1. Inkomstskatten 

Inkomstskattesatsen är 19,50 procent.  
 

Inkomstskattesats-
förändring 

Uppskattad påverkan 
i euro 

1 % 80 000 

0,50 % 50 000 

0,25 % 20 000 

350

355

360

365

370

375

380

385

390

395

400

31.12.2016 31.12.2017 31.12.2018 31.12.2019 31.12.2020 31.12.2021

Befolkningsutveckling

Ålder 31.12.2016 Andel 31.12.2017 Andel 31.12.2018 Andel 31.12.2019 Andel 31.12.2020 Andel 31.12.2021 Andel

0-14 57 14,81 % 63 15,95 % 60 15,71 % 53 14,48 % 55 14,78 % 57 15,16 %

15-64 226 58,70 % 228 57,72 % 216 56,54 % 207 56,56 % 215 57,80 % 212 56,38 %

65- 102 26,49 % 104 26,33 % 106 27,75 % 106 28,96 % 102 27,42 % 107 28,46 %

Totalt 385 395 382 366 372 376

Ålder Lumparland Andel Åland Andel

0-14 57 15,24 % 4 985 16,43 %

15-64 215 57,49 % 18 259 60,17 %

65- 102 27,27 % 7 100 23,40 %

Totalt 374 100,00 % 30 344 100,00 %
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6.2.2. Fastighetsskatten 

  2023 

Allmän 0,60 % 

Stadigvarande boende 0,00 % 

Övriga bostadsbyggnader  0,90 % 

Allmännyttiga samfund 0,00 % 

Obebyggd byggplats 1,00 % 

Kraftverk 0,60 % 

 Landskapsandelar 

Landskapsandelarna inklusive kompensationer för 2023 förväntas vara 749 497 euro. 
 

 

 Kommunens skuldsättning 

Under året förväntas skuldsättningen att öka med 1 174 000 euro. Den största delen av 
detta hänförs till projekt som rör byggnation av sex lägenheter i Klemetsby. Målsättning-
en är att dessa ska finansieras genom hyresintäkter. 
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 Miljönyckeltal 

 
Miljönyckeltalen tas fram av byggnads- och miljönämnden vid uppgörandet av bokslutet. 
Eventuella målsättningar kring miljön ställs antingen upp av berörd nämnd eller kom-
munfullmäktige i budget. 

 Personal 

Lumparlands kommun kommer att upphandla lokalvården för ESB Kapellhagen, biblio-
teket, kommunkansliet och branddepån. Detta medför att en lokalvårdare anställd på 
0,60 försvinner. Upphandlingen sker dock efter att anställd lokalvårdare avslutat sin an-
ställning. 
 
Inom äldreomsorgsförvaltningen budgeteras för att anställa en 0,80 ekonomibi-
träde/kock och samtidigt omvandla två närvårdare/ekonomibiträde till närvårdare. 
 
Inom daghemmet har finns budgeterat för en extra resurs på 0,78 årsverken och inom 
skolan budgeteras för en lärare i förberedande undervisning på 0,90 årsverken (erhåller 
ersättning från Vårdö kommun för den).  

  
Bokslut 

2020 
Budget 

2021 
Bokslut 

2021 

Medel för lokalt miljöarbete i 
Lumparland 1 050 1 700 2 645 

        

Elektricitetskonsumtion, 
CO2 utsläpp, ton 2)       

Avfallshantering       

Offentliga byggnader 0,00   0,00 

Hyreshus 0,00   0,00 

Trafikleder 0,00   0,00 

Vatten och avlopp 0,00   0,00 

Utsläpp totalt 0,00   0,00 

Bränsle, CO2 utsläpp ton       

Eldningsolja 49   54 

Vatten & Avlopp, m3        

Administration 21,00   21,00 

Omsorg 511,00   506,00 

Skola 244,00   235,00 

Daghem 137,00   155,00 

Boende 638,00   688,00 

Vatten och avlopp totalt 1 551,00   1 605,00 

2) Kommunen använder 100% vindenergi.    
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  Budget 2022 Budget 2023 

Centralförvaltningen 2,67 2,60 
Kommunkansli 2,60 2,60 

Lokalvård 0,07 0,00 

Äldreomsorgsförvaltningen 10,72 11,42 
Äldreomsorg 10,12 11,42 

Lokalvård 0,60 0,00 

Bildningsförvaltningen 9,85 11,39 

Barnomsorg 4,21 5,03 

Grundskola 5,64 6,36 

Kultur-och fritidsförvaltningen 0,66 0,67 
Bibliotek 0,59 0,67 

Lokalvård 0,07 0,00 

Byggnads- och miljönämnden* 0,34 0,35 

Tekniska nämnden* 1,57 1,57 

Brand- och räddningsväsendet 0,08 0,05 

Lumparlands del av den totala personalen 0,05 0,05 

Lokalvård, branddepån 0,03 0,00 

Totalt 25,89 28,04 

*Lumparlands del av den totala personalen   

6.6.1. Personalkostnader 

De totala personalkostnaderna ökar från 1 231 228 euro 2022 till 1 405 032 euro 2023. 
Anledningen är kollektivavtalsenliga löneförhöjningar, 0,80 ekonomibiträde/kock till ESB 
Kapellhagen, extra resurs på daghemmet 0,78 årsverken samt lärare i förberedande 
undervisning på 0,90 årsverken (erhåller ersättning från Vårdö kommun för den). 

6.6.2. Rekrytering 

Rekrytering av kock till skolan planeras under året på grund av pensionsavgång. Nyrekry-
tering av ekonomibiträde/kock planeras också under året. 

6.6.3. Arbetshälsa 

Kommunen har den lagstadgade företagshälsovården i vilken ingår arbetsplatsbesök och 
hälsoundersökningar samt besök till läkare och arbetsfysioterapeut. 

6.6.3.1. Friskvård 

Lumparlands kommun erbjuder sina anställda 200 euro per år i friskvårdskuponger ge-
nom Friskvård.ax. 
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 DRIFTSEKONOMIN I DETALJ 

 Centralförvaltningen 

C100 Allmän förvaltning Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025 

C110    Val -25,20 -25,60 -1 916,60    

1101    Kommunal- och lagtingsval -6,30 -6,40 -1 553,40    

1102    Riksdagsval -6,30 -6,40 -350,40    

1103    Presidentval -6,30 -6,40 -6,40    

1104    EU-val -6,30 -6,40 -6,40    

C120    Allmän förvaltning -243 763,11 -256 016,67 -262 935,40    

1201    Revision -3 687,20 -5 097,80 -5 300,80    

1202    Kommunfullmäktige -3 151,71 -3 209,60 -3 233,60    

1203    Kommunstyrelsen -9 334,03 -7 489,60 -8 685,60    

1204    Kommunkansliet -199 768,17 -217 331,97 -219 674,60    

1205    Allmän förvaltning -16 036,01 -11 773,80 -13 521,10    

1206    Företagshälsovård -1 735,57 -1 500,00 -1 750,00    

1207    Ålands skattebyrå -8 842,66 -8 327,00 -8 400,00    

1208    Lumparlands Info -1 207,76 -1 286,90 -2 369,70    

Totalsumma -243 788,31 -256 042,27 -264 852,00 -267 500,52 -270 175,53 

 
Anslagsansvarig 
Kommundirektören. 
 
Centralförvaltningens interna uppgift är att sköta administrationen för kommunfullmäk-
tige, kommunstyrelsen och av kommunstyrelsen tillsatta kommittéer samt att bistå den 
övriga förvaltningen med sakkunskap och ekonomisk rådgivning samt koordinera kom-
munens budget och bokslut, sköta bokföringen, löneutbetalningen och faktureringen. 
Centralförvaltningens externa uppgift är att fungera som ansikte utåt, att tillhandahålla 
information och basfakta om kommunen samt att informera om aktuella frågor av lokalt 
intresse, vilka på ett eller annat sätt berör kommuninvånarna. 

7.1.1. Kommunfullmäktige 

Kommunens högsta beslutanderätt tillkommer kommunfullmäktige. Fullmäktige god-
känner budgeten och ekonomiplanen, fastställer skattesatsen och kommunens avgifter, 
beslutar om långfristiga lån m.m. Resultatenheten omfattar främst anslag för mötesarvo-
den åt kommunens förtroendevalda och tjänsteinnehavare för fullmäktiges sammanträ-
den samt andra därtill hörande kostnader. 

7.1.2. Kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen ansvarar bl.a. för kommunens förvaltning och ekonomi, bevakar kom-
munens intressen, företräder kommunen och för kommunens talan, om inte fullmäktige 
eller speciallagstiftning påtalar annat. Följande merkostnad införs: 
 

− Kommunstyrelsens dispositionsmedel återinfört, vilket medför en merkostnad om 
1 000 euro. 
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7.1.3. Revision 

För granskning av förvaltningen och räkenskaperna, som utförs för varje löpande räken-
skapsår, väljer kommunfullmäktige efter nyval för sin mandatperiod revisorer och för 
dem en personlig ersättare och utser en som fungerar som yrkesrevisor. 

7.1.4. Val 

I anslaget ingår de kostnader som hänförs till de allmänna val som kommunen är skyldiga 
att administrera. Riksdagsval och lagtings- och kommunalval medför en merkostnad om 
ca 1 900 euro. 

7.1.5. Kommunkansliet 

I anslaget ingår löner till kommunkansliet personal, post- och teletjänster och materialin-
köp m.m. Följande merkostnader uppkommer under 2023: 

 
− Löneförhöjningar om cirka 4 000 euro. 
− Byte av ekonomisystem, vilket medför en engångskostnad om 2 700 euro och årligt 

underhåll om ca 3 000 euro. Nuvarande ekonomisystem behöver också köras pa-
rallellt. 

− Höj- och sänkbart skrivbord samt kontorsstol om cirka 1 500 euro. 
 

  
Budget 

2022 
Budget 

2023 

Kommundirektör 1,00 1,00 

Ekonomichef 0,80 0,80 

Byråsekreterare 0,80 0,80 

Totalt 2,60 2,60 

7.1.6. Allmän förvaltning 

I anslaget ingår förvaltningsgemensamma utgifter såsom medlemsavgifter och utbildning 
som är verksamhetsöverskridande. Följande merkostnader uppkommer under 2023: 
 

− Personalfest för både anställda och förtroendevalda, vilket medför en merkostnad 
om 2 400 euro. 

− Minskad inkomst om cirka 3 000 euro på grund av att kommunen inte längre har 
en anställd som är förtroendeman. 

− Höjd kostnad om cirka 1 100 euro för Ålands kommunförbund på grund av Jomala 
kommuns utträde. 

− Höjd kostnad för dataskyddsombud på cirka 2 000 euro på grund av nyt lösning 
för dataskyddsombud genom Ålands kommunförbund. 

7.1.7. Företagshälsovården 

Omfattar den lagstadgade företagshälsovården. De lagstadgade företagshälsovårdstjäns-
terna köps av Cityläkarna Ab. 
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7.1.8. Beskattning 

Omfattar kommunens andel av de kostnader som Skatteförvaltningen uppbär för admi-
nistration av skatteintäkter. 

7.1.9. Lumparlands info 

Under detta moment upptas anslag för kommunens infoblad, vilket utkommer elva 
gånger per år med dubbelnummer för juni-juli samt anslag för skötseln av kommunens 
webbplats på internet. Kommunens infoblad sköts av ekonomichefen och webbplatsen av 
byråsekreteraren. Dessa medier är centrala för kommunens informationsverksamhet. 
Här beräknas inkomsterna minska något på grund av att församlingen inte längre annon-
serar i kommunens infoblad.  
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 Lantbruksnämnden 

C101 Lantbruk Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025 

1210    Lantbruksnämnden -4 845,00 -7 274,00 -7 043,00    

Totalsumma -4 845,00 -7 274,00 -7 043,00 -7 346,74 -7 420,21 

 
Anslagsansvarig 
Lantbrukssekreteraren. 
 
Lantbruksnämnden handhar lantbruksförvaltningen enligt landskapslagen om lant-
bruksnämnder (1998:85) och landskapslagen om främjande av gårdsbruk (1998:54), la-
gen om förvaltningen av landsbygdsnäringar i kommunerna (FFS 1558/1991) samt livs-
medelsverkets direktiv angående administrationen av frågor rörande understöd till lant-
bruket.  
 
Lantbruksnämnden är gemensam med Hammarlands, Eckerö och Föglö kommuner där 
Hammarlands kommun är huvudman för samarbetet. 
 
Målsättning 
Att sköta de uppgifter inom lantbruksförvaltningen som ålagts kommunerna.  
 
Allmänt Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Lumparlands andel av lantbruks-
sekreterare % av heltid 12,4 % 13,0 % 12,4 % 

Gårdar 8 9 8 

 
  
Skiften i stödansökningarna Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 

basskiften i stödansökan ha  620     

åker 492 483 492 

naturbeten 47 44 47 

icke stödberättigade naturbeten 81 112 81 

 
Ansökningar Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 

Huvudstödsansökan totalt st 8 9 8 

Stödbeslut totalt 22 53 22 

pappersblanketter totalt 6 11 6 

anmälan om deltagande 8 6 8 

skiftesanm./-ändringar  10 7 10 

ansökn. om stödrättsöverföringar 3 5 0 
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 Samordnad socialtjänst (Kommunernas socialtjänst k.f.) 

C200 Socialasektorn Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025 

C210    Socialförvaltning (övr. socialv.) -303 808,83 -325 627,30 -332 389,00    

2102    Socialkansliet -979,71 -359,30     
2104    Samordnad socialtjänst (KST) -302 829,12 -325 268,00 -332 389,00    

C240    Tjänster för handikappade -,00      

C241    Annan sevice för åldringar o. handikappade -,00      

2421    Färdtjänst / handikapplagen -,00      

2422    Annan handikappsevice       

C250    Individ- och familjeomsorg -9,90 -56,00     

C252    Annan barn- o. familjevård -9,90      

2240    Barnskyddsjour -9,90      

C253    Övrig socialvård  -56,00     

2533    Nykterhetsarbete  -56,00     

Totalsumma -303 818,73 -325 683,30 -332 389,00 -335 712,89 -339 070,02 

 
Anslagsansvarig 
Kommundirektören. 
 
I enlighet med landskapslagen om en kommunalt samordnad socialtjänst (2016:2) har 
Kommunernas socialttjänst k.f. (KST) ansvaret för förverkligandet av socialvården exklu-
sive äldreomsorgen på Åland.  
 
Kommunalförbundets verksamhet omfattar all den socialvård som enligt lag ankommer 
kommunerna i enlighet med 1 § i landskapslagen om kommunalt samordnad socialtjänst 
och utgör ett för landskapet Åland gemensamt socialvårdsområde i enlighet med 3 § 1 
mom. i nämnda lag. I enlighet med det grundavtal som kommunerna godkänt ska förbun-
det främja invånarnas hälsa och välfärd och säkerställa att de socialvårdstjänster som var 
och en har rätt till finns att tillgå för samtliga invånare i socialvårdsområdet. 
 
Främjandet av invånarnas hälsa och välfärd och verkställandet av kommunalförbundets 
verksamhet sker i samarbete med kommuner och andra myndigheter. Vidare ska verk-
samheten sträva efter en likvärdig service i alla medlemskommuner, en effektiv använd-
ning av resurserna, en samlad kompetens och hög specialisering inom personalen, en hög 
integritet, en stark anonymitet och ett gott rättsskydd. Det grundläggande uppdraget för 
socialvården är att upprätthålla individers funktionsförmåga så att alla har möjlighet att 
fungera som fullvärdiga medlemmar i samhället. 
 
Enligt grundavtalet ska finansiering av kommunalförbundet ske solidariskt genom en 
fördelning av kostnaderna baserad på befolkningsmängd och skattekraft. 
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 Äldreomsorgsförvaltningen 

C230 Omsorg om äldre Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025 

C230    Omsorg om äldre -548 162,27 -591 608,65 -734 670,40    

C234    Äldreomsorgsledning -30 811,53 -23 491,95 -30 078,00    
2313    Äldreomsorgsledning -30 811,53 -23 491,95 -30 078,00    

C231    Vård på åldringshem -102 313,01 -92 345,00 -92 345,00    

2311    Oasen -102 313,01 -92 345,00 -92 345,00    

C233    Hemtjänst -415 037,73 -475 771,70 -612 247,40    

2331    Hemvård -23 486,90 -40 825,70 -51 256,28    

2333    Lokalvård -21 340,63      

2334    Effektiverat serviceboende / Kapellhagen -293 588,27 -408 472,00 -466 963,02    

2335    Äldreomsorg på distans -7 888,35      

2336    ESB vård i annan kommun -53 950,00 -10 000,00 -73 000,00    

2337    Äldrerådet -1 237,56 -500,00 -1 740,00    

2423    Närståendevård -13 546,02 -15 974,00 -19 288,10    

2424    Färdtjänst / socialförordningen        

Totalsumma -548 162,27 -591 608,65 -734 670,40 -742 017,10 -749 437,28 

 
Anslagsansvarig 
Äldreomsorgschefen. 
 
Äldreomsorgsledningen sköts från och med 1.1.2021 gemensamt med Lemland i enlighet 
med ett samarbetsavtal kommunerna emellan. 
 
Förvaltningen omfattar hemvårdshjälp, effektiverade serviceboende (ESB) Kapellhagen, 
trygghetstelefon, närståendevård samt institutionsvård. Hemservicearbetet består av 
olika hemservice- och stödtjänster till de boende på ESB Kapellhagen samt till övriga 
kommuninvånare som har behov av denna service. 

7.4.1. Verksamhetsmål 

 
Verksamhetsmål 2023 

− Anställa en kock på 80% befattning och renodla delade befattningar inom hemser-
vicen till vårdarbefattningar, för att ta till vara kompetensen och utveckla hemser-
vicen i en sådan riktning att fler med större vårdbehov kan stanna inom hemkom-
munen. 

− Anpassa lokalerna till ESB- nivå och modernitetsanpassa funktionaliteten i huset. 
− Aktivt arbete med att backa vårdkedjan så att fler kan bo hemma längre med stöd 

av hemservice och förebyggande åtgärder. 
 
Verksamhetsmål 2024–2025 

− Fortsätt arbetet med att förverkliga Äldreomsorgens mål för en kvalitativ och 
kostnadseffektiv äldreomsorg i kommunen. 
 

Åtgärder för att nå de uppställda målen 
− Tillgodose utbildning och handledning för äldreomsorgspersonalen. 
− Tillgodose en tillräcklig personalstyrka och god personalvård. 
− Tillgodose ändamålsenliga lokaler för verksamheten. 
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7.4.2. Verksamhetsanalys 

Påverkansfaktorer i omvärlden 
− Andelen äldre ökar stadigvarande i befolkningen. 
− En ny åländsk äldrelag som ställer utökade krav på kommunerna infördes vid års-

skiftet 2021. 
− De äldre förväntas kunna bo och ges förutsättningar att bo hemma längre. 
− Tillgången på behörig personal är regionalt och nationellt otillräcklig. 
− Ny digital teknik kan öka säkerheten i hemmen och förbättra informationsflödet. 
− Den samhällsekonomiska krisen har minskat de förfogade resurserna. 

 
Verksamhetsförändringar 2023 och konsekvensanalys 

− Fler äldre ska ges förutsättningar att bo hemma längre. 
− Äldreomsorgens psykosociala inriktning har lyfts genom lagstiftning som ställer 

utökade krav på kommunernas förebyggande och sociala verksamheter. 
 
Volymförändringar 2023 och konsekvensanalys 

− Andelen äldre över 75 år i Lumparland förväntas öka långsamt under de kom-
mande 10 åren från en uppskattad befolkningsandel om ca 64 personer till en upp-
skattad befolkningsandel om ca 80 personer. Andelen över 80 år ökar mest inom 
gruppen. 

− Eftersom vårdkedjan ska backas kan hemservicevolymerna inom verksamhetsom-
rådet för hemservice i hemmen förvänta sig en viss årlig volymökning. 

 
Lokalbehov (nuläge, budgetåret 2023, planperioden 2024–2025 och på längre sikt) 

− Kapellhagen har behov av omgående renoveringar för att de befintliga lokalerna 
ska kunna nyttjas för befintlig verksamhet. Det mest akuta är ombyggnation av sex 
badrum, möjligheter till kylning av vissa rum sommartid. 

− Antalet platser inom ESB och institution kan förväntas motsvara behoven under de 
kommande 10 åren. Lokalerna behöver sannolikt inte byggas ut – enbart moderni-
seras och anpassas till dagens verksamhet. 

 
IT och ny teknik som stöd för verksamheten 

− Administrativa rutiner kan förenklas med digital teknik samtidigt som det tar tid 
att använda den digitala tekniken och it-utvecklingen fordrar fortbildning bland 
personal och verksamhetsansvariga. 

− Ny digital teknik inom trygghetsalarmering bidrar till att fler kan bo hemma längre 
men ställer samtidigt krav på tillgänglig personal för oplanerade hembesök och 
liknande. 

 
Effektiviseringsförslag (budgetåret 2023, planperioden 2024–2025 och på längre sikt) 

− Genom samverkan med andra kommuner kan platstillgången för äldre säkras på 
ett bättre sätt för alla så att var och en får vård på rätt nivå. 
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 Bildningsförvaltningen 

C300 Bildningsförvaltningen Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025 

C220    Barnomsorg -187 722,96 -173 107,50 -237 602,34     

C224    Barnomsorgsledning -12 780,88 -14 035,00 -15 191,16    
2213    Barnomsorgsledning -12 780,88 -14 035,00 -15 191,16    

C221    Barnomsorg i daghem -148 665,60 -121 276,40 -200 211,18    

2211    Daghemmet Videungen och Myrstacken -148 665,60 -121 276,40 -200 211,18    

C222    Familjedagvård för barn -360,53 -296,10     

2250    Familjedagvård -360,53 -296,10     

C223    Övrig barndagvård -25 915,95 -37 500,00 -22 200,00    

2221    Hemvårdsstöd för barn -25 915,95 -37 500,00 -22 200,00    

C320    Grundskola -673 343,96 -664 062,00 -691 542,96    

3201    Lågstadiet -385 476,19 -360 366,00 -319 766,96    

3202    Högstadiet -240 816,98 -256 308,00 -279 044,00    

3203    Träningsundervisningen -47 050,79 -47 388,00 -48 732,00    

3205    Lågstadieelever i andra kommuner   -44 000,00    
Totalsumma -861 066,92 -837 169,50 -929 145,30 -938 436,75 -947 821,12 

7.5.1. Bildningsförvaltningen 

Anslagsanvarig 
Utbildningschefen. 
 

Bildningsförvaltningen ska planera utveckla, genomföra, samordna, uppfölja och utvär-
dera utbildningsverksamheten i kommunen. Bildningsförvaltningen ska ansvara för att 
landskapslagen om barnomsorg och grundskola följs och att den verksamhet som regle-
ras i lagen erbjuds i kommunen. 

Bildningsförvaltningen ska då den organiserar barnomsorgen och grundskoleutbildning-
en samarbeta mot de instanser som ansvarar för idrott och kultur, barnskydd och annan 
socialvård, rådgivningsverksamhet och övrig hälso- och sjukvård samt andra kommuners 
utbildningsverksamhet och aktörer. 

7.5.2. Barnomsorg 

Barnomsorgsledningen sköts från och med 1.1.2021 gemensamt med Lemland i enlighet 
med ett samarbetsavtal kommunerna emellan. Specialbarnträdgårdlärartjänster köps ge-
nom avtal av Lemland.  
 
En ny läroplan för barnomsorgen har trätt i kraft den 1.8.2022, vilket innebär att det är 
flera förändringsprocesser som pågår. Arbetsplanen ändrar och utgår från den nya läro-
planen och från den mall som landskapsregeringen tagit fram.  Dokumentationen Axet er-
sätts av en ny lärlogg för barnet som ska tas i bruk 2022–2023. Daghemmet kommer un-
der de närmaste åren att arbeta med implementeringen av det nya styrdokumentet och 
delta i fortbildningsinsatser från landskapsregeringen enligt implementeringsplan 2021–
2025. 
 
Lumparland kommer under året 2023 att implementera det digitala verktyget Wilma för 
barnomsorgen tillsammans med resten av Södra Ålands Utbildnings distrikt. 
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7.5.2.1. Barnomsorg i daghem  

Prognosmässigt kommer barnantalet vid daghemmet Videungen även under 2023 att 
vara litet, eftersom barnkullarna i kommunen är små. Kommunen säljer platser till andra 
kommuner i den mån platser efterfrågas.  
Under vårterminen 2023 är en tillfällig resurs anställd på daghemmet. 

7.5.2.2. Hemvårdsstöd för barn  

Vårdnadshavare för barn under 3 år som inte utnyttjar av kommunen bekostad barnom-
sorg har enligt lag rätt att få stöd för vård av barn i hemmet. 

7.5.3. Lumparlands skola 

Anslagsansvarig 
Skolföreståndaren. 

 
I skolan bedrivs grundskoleundervisning för barn i åldrarna 7–12 år. Distriktet omfattar 
årskurs 1–6 i kommunen. Ansvarig för verksamheten är kommunstyrelsen. Skolans före-
ståndare ansvarar för att verksamheten bedrivs i enlighet med skolans styrdokument och 
kommunstyrelsens beslut och anvisningar. 

 
Målsättning 
Fortsätta arbetet med att varje elev ska känna en motivation och en känsla av lustfylldhet 
till att komma till skolan. Alla ska känna sig trygga med kamrater och vuxna och därmed 
skapa en arbetsmiljö för god kunskapsutveckling. 
 
Detta läsår kommer vi att aktivt arbeta med positiv psykologi och att implementera KiVa 
Skola-programmet i Lumparlands skolas verksamhet. 
 
Vi kommer även att ha fokus på aktiviteter som breddar elevernas allmänbildning och 
syn på omvärlden. 
 
Klassorganisation 1.8.2022 Klassorganisation 1.8.2023 
Klass Antal elever Klass Antal elever 
Åk 3 8 Åk 1-2 4 
Åk 5-6 12 Åk 4-6 11 
 

   

Totalt 20 Totalt 15 
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7.5.3.1. Personal 

Personal 1.8.2022 1.8.2023 
Klass; timlärare och 
skolföreståndare 

3,00 3,93 

Elevassistent 0,54 0,54 
Kanslipersonal 0 0 
Kökspersonal 1 1 
Städ-köksbiträde 0,78 1 
Fastighetspersonal* 0 0 

 
*Fastighetspersonal är ett samarbete mellan Lumparlands kommun och Lemlands kommun. 

7.5.3.2. Elevantal 

 

7.5.3.3. Timresursen 

Begreppet timresurs är ett mått på antalet lärartimmar per vecka. Lumparlands skola får 
lärartimmar bekostade från kommunen och kommunalförbundet SÅUD. Lumparlands 
skolas totala timresurs är enligt följande: 

 

Timresurs fr.o.m. 1.8.2023 
Antal lärar-

timmar 
Lärartimmar per 

elev 
Timresurs för allmän-undervisning (Au) på 
kommunens bekostnad 59,00 3,93 
Timresurs för AU bekostad av SÅUD 
(språk, musik m.m) 0 0 
Övrig timresurs på kommunens bekostnad  0 0 
Special-undervisning på kommunens be-
kostnad 4,00 0,27 
Special-undervisning bekostad av SÅUD 0 0,00 

   
Totalt 63,00  
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7.5.3.4. Prestationstal 

 2022 2023 Skillnad 
Elever från Lumparland i Lumparlands skola 16,00 11,00 -5,00 
Elever från annan kommun/Ängö-Bussö Vårdö 
Kommun 

3,00 4,00 1,00 

Elever från Lumparland i annan kommun 1,00 1,50 0,50 
Antal elever i skolan 20,00 15,00 -5,00 
Elever i KHS 15,00 17,50 2,50 
Elever i träningsundervisningen 1,00 1,00 0 
Summa elever från Lumparland 37,00 32,00 -5,00 
Antal undervisningstimmar/vecka 66,00 63,00 -3,00 
Undervisningstimmar/elev 3,52 3,66 0,14 
Antal anställda totalt 7,52 5,54 -1,98 
Klass; timlärare och skolföreståndare 4,58 3,00 -1,58 
Elevassistent 0,54 0,54 0 
Kanslipersonal 0,00 0,00 0,00 
Kökspersonal 1,00 1,00 0,00 
Städ-köksbiträde 0,78 01,00 0,22 
Fastighetspersonal 0 0 0,00 
Kvm 740 740 0,00 
Kvm/elev 41,11 49,33 8,21 
Elever som får skolskjuts 11 6 -5,00 
Skjuts % 36% 40% 4% 

 

7.5.4. Kyrkby högstadieskola (KHS)och träningsundervisningen 

Lumparlands skolelever i årskurs 7-9 genomför sin skolgång i Kyrkby högstadieskola 
(KHS) i Jomala. Verksamheten sker inom ramen för SÅUD. Under 2023 beräknas 17,5 ele-
ver från Lumparland gå i KHS och en elev från Lumparland beräknas gå i träningsunder-
visningen. 

7.5.5. Ekonomiplan 2023–2024 

Inga verksamhetsförändringar är planerade under planperioden. I KHS förväntas elevan-
talet uppgå till 15,5 elever under år 2024 och 12 elever under år 2025. I träningsunder-
visningen förväntas elevantalet vara 0,5 elever under 2024 och inga elever under 2025. 
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 Kultur- och fritidsförvaltningen 

C400 Kultur- och fritidsförvaltningen Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025 

C410    Kultur och fritid -30 753,82 -32 794,25 -34 847,00     

4102    Biblioteket -30 753,82 -32 794,25 -34 847,00    
C420    Idrott och friluftsliv -1 443,49 -1 880,99 -1 344,33    

4201    Idrott och friluftsliv -1 443,49 -1 880,99 -1 344,33    

C430    Ungdomsväsendet -1 439,00 -754,06 -812,17    

4301    Ungdomsarbete -1 439,00 -754,06 -812,17    

C440    Övrig kulturverksamhet -6 010,11 -5 934,95 -5 872,50    

4401    Allmän kulturverksamhet -6 010,11 -5 934,95 -5 872,50    

C450    Medborgarinstitutet -7 980,76 -7 809,75 -7 900,00    

4501    Medborgarinstitutet -7 980,76 -7 809,75 -7 900,00    

Totalsumma -47 627,18 -49 174,00 -50 776,00 -51 283,76 -51 796,60 

 
Anslagsansvarig 
Bibliotekssekreteraren. 

 
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för kommunens biblioteks-, fritids-, ungdoms- 
och kulturväsende. Förvaltningen handhar även frågor gällande medborgarinstitutet 
(Medis) och turism. 
 
Den allmänna kulturverksamhetens huvuduppgift är att ordna kulturell verksamhet. 
Ungdomsarbetets uppgift är att ordna ungdomsverksamhet. Till idrotts- och friluftslivs-
verksamheten hör att möjliggöra juniorverksamhet och att ansvara för underhållet av 
motionsbanan. Kultur- och fritidsförvaltningen föreslår fördelning av föreningsbidrag. 
Biblioteket verkar som skol- och kommunbibliotek. Medborgarinstitutets uppgift är att 
erbjuda vuxna i Lumparland möjlighet till allmänbildande utbildning och meningsfylld 
fritidssysselsättning. 
 
Målsättningar 
Fortsatt arbete med att ha ett välfungerande kommunbibliotek i närområdet, ett bibliotek 
som även fungerar som ett skolbibliotek i direkt anslutning till skolan. Invånarna i kom-
munen ska kunna erbjudas meningsfulla fritidsaktiviteter i sin hemkommun, kursmöjlig-
heter via Medis kursverksamhet och genom föreningsbidrag till lokala föreningar för att 
stöda ett blomstrande föreningsliv. 
 
Fortsätta arbeta för att barnen och ungdomarna i Lumparland har en meningsfull fritid 
genom att ge föreningsbidrag till föreningar som ordnar aktiviteter för barn och ungdo-
mar, genom att barnen i Lumparland ges möjlighet att delta i de fritidsaktiviteter som ar-
rangeras av Fritidsledarna i Lemland, men också genom att de ges möjlighet att delta i 
Stallets och Uncans fritidsaktiviteter i Mariehamn.  
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7.6.1. Föreningsbidrag 

 

7.6.2. Projektbidrag 

7.6.2.1. Lumparlands ungdomsförening  

Ansöker om 1 600 euro i bidrag för flyttning av midsommarstången. 
 
100 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete. 

7.6.2.2. Föreningen Folkhälsan i Lumparland r.f. 

Ansöker om 2 000 euro för att nytt omklädningsrum på simstranden i Klemetsby. 
 
608 euro beviljas (4745 4301) Ungdomsarbete. 

7.6.3. Övriga bidragsansökningar 

7.6.3.1. Ålands 4H-distrikt r.f. 

Lumparlands kommun har som praxis att till Ålands 4H-distrikt r.f. bevilja bidrag om 5 
euro per medlem som har Lumparlands kommun som hemkommun. Föreningen har 17 
medlemmar med Lumparlands kommun som hemkommun. 
 
85 euro beviljas (4740 4301) Ungdomsarbete. 

7.6.3.2. Föreningen Norden på Åland r.f. 

Ansöker om 50 euro per invånare eller ett fast kommunbidrag. 
 
Ansökan avslås på grund av att föreningen inte har Lumparlands kommun som hemort. 

7.6.4. Ekonomiplan 2024–2025 

Under ekonomiplaneperioden hoppas förvaltningen att bygga ut vandringsleden i Skag så 
att den går runt Lumparland.  

Medlemsantal

Procent av 

medlemsantal Beviljas 2023 Konto

Lumparlands ungdomsförening r.f. 25 5,63 % 104,17 4740-4301

LUIA r.f. 77 17,34 % 320,83 4740-4201

Svinö byalag r.f. 33 7,43 % 137,50 4740-4401

Lumparlab Teaterförening r.f. 76 17,12 % 316,67 4740-4401

Nybonds i Krogstad r.f. 80 18,02 % 333,33 4740-4401

Föreningen Folkhälsan i Lumparland r.f. 153 34,46 % 637,50 4740-4201

Totalt 444 100 % 1 850,00
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 Byggnads- och miljönämnden 

C500 Byggnadssektorn Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025 

C510    Byggnads förvaltning -398,69 -104,00 -104,00     

5105    Byggnads- och miljökansliet -398,69 -104,00 -104,00    
C520    Byggnadstillsyn -10 738,39 -13 214,00 -13 586,00    

5201    Byggnadsinspektionen -10 738,39 -13 214,00 -13 586,00    

C525    Samhällsplanering -6 292,50 -4 792,00 -5 196,00    

1209    Planläggning -6 292,50 -4 792,00 -5 196,00    

C530    Miljövård -4 887,90 -3 656,00 -3 696,00    

5302    Övrig miljöverksamhet -4 887,90 -3 656,00 -3 696,00    

C535    Avfallshantering -4 034,10 -4 059,00 -4 059,00    

5952    Krogstad avfallsdeponi -4 034,10 -4 059,00 -4 059,00    

Totalsumma -26 351,58 -25 825,00 -26 641,00 -26 907,41 -27 176,48 

 
Anslagsansvarig 
Byggnads- och miljöinspektören. 
 
Byggnads- och miljönämndens verksamhetsområde omfattar i huvudsak byggnadstillsyn, 
planläggning, avfallshantering, jord- och skogsbruk samt miljövård. 

7.7.1.1. Verksamhets- och volymförändringar 2023 

Lagstiftningsändringar på kommande inom byggnadstillsynen samt avfallshanteringen. 
En nedgång i antalet bygglov och övriga tillstånd förväntas. Avfallsmängderna förväntas 
vara ungefär de samma. 
 
I detta skede ännu oklart hur inflationen påverkar sektorns kostnader. 

7.7.1.2. Verksamhetsmål 2023 

Mål: Metod: 
1. Påbörjan av tillsyn av tömning av 

enskilda avlopp i enlighet med 
avfallslagen. 

1. Utveckling av registret över en-
skilda avlopp. 

2. Slutföra revidering av byggnads-
ordningarna i Lemland och Lum-
parland. 

2. Intern process, utställande av 
förslag. 

3. Slutföra arbetet med detaljplaner 
för delar av Söderby samt med-
verka till exploateringsavtal med 
berörda markägare. 

3. Samarbete med externa planläg-
gare. Växelverkan med berörda 
markägare. Utarbeta förslag till 
planläggningsavtal. 

4. Revidering av delgeneralplan för 
centrala Lemland. 

4. Samarbete med externa planläg-
gare. Växelverkan med berörda 
markägare. 

5. Kartläggning av planläggnings-
behovet i Lemland. 

5. Samarbete med externa planläg-
gare. 

6. Utvärdering av alternativa av-
fallsinsamlingssystem. 

6. Kartläggning av nuläge och ut-
vecklingsbehov inom avfallshan-
teringen. 

7. Utveckling av återvinningsstat- 7. Kartläggning av nuläge och ut-
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ionerna. vecklingsbehov inom avfallshan-
teringen. 

8. Fleråriga avfallsinsamlingsavtal 
med entreprenörer. 

8. Upphandling av hämtning av 
brännbart och återvinningsbart 
avfall för flera än ett år. 

9. Utarrendering av åkrar och ängar 
som kommunen inte har omedel-
bar användning för. 

9. Anbudsförfarande 

10. Skogsbruk i enlighet med skogs-
bruksplanen och behov. 

10. Intern process, samarbete med 
olika aktörer 

11. Ökad insikt i ekosystembaserat 
skogsbruk. 

11. Utbildning 

12. Revidering av skogsbruksplanen 
i Lemland. 

12. Intern process, vid behov kon-
sulthjälp 

13. Miljöhänsyn i beslutsfattanden 
inköp och dylikt i kommunerna. 

13. Uppföljning av miljönyckeltal. 

14. Höja kommunmedlemmarnas 
miljömedvetenhet. 

14. Sprida information, praktiska 
tips och dylikt angående miljö-
vänlig konsumtion. 

15. Uppföljning av vattenmiljöer. 15. Uppföljning av våtmarker i Ka-
pellviken samt vattenmiljön i 
Granöfjärden. 

16. Miljöförbättrande åtgärder vid 
Ressumdiket i Lemland. 

16. Samverkan med dikeslaget, Ent-
reprenörsarbete 

 

7.7.1.3. Verksamhetsmål 2024-2025 

Mål: Metod: 
1. Färdigställa Lemlands och Lum-

parlands kommunöversikter. 
1. Intern process, vid behov kon-

sulthjälp 
2. Utökning av detaljplaneområdet i 

Bengtsböle. 
2. Konsulttjänst 

3. Fleråriga avfallsinsamlingsavtal 
med entreprenörer. 

3. Anbudsförfarande 

4. Olika skogsvårdsåtgärder i enlig-
het med skogsbruksplanen. 

4. Intern process, samarbete med 
olika aktörer 

5. Utarrendering av betes- och 
åkermarken, om möjligt för eko-
logiskt bruk. 

5. Anbudsförfarande 

3. Information om miljöfrågor och 
dylikt till kommunmedlemmarna. 

3. Användande av olika infokanaler 

4. Ta del av andra kommuners och 
organisationers miljöarbete. 

4. Dialog, nyfikenhet 
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7.7.2. Byggnads- och miljökansliet 

Resultatenheten omfattar byggnads- och miljönämnden för Lemland och Lumparland och 
dess kansli. Nämnden och kansliet utför lagstadgade och frivilliga kommunala uppgifter. 
Samarbete med tekniska nämnden och kommunstyrelserna är viktigt. Även det externa 
samarbetet med räddningsmyndigheterna, magistraten, skattebyrån m.fl. är viktigt. 
Byggnads- och miljöinspektören fungerar också som befolkningsskyddsinspektör i Lem-
land och Lumparland. 

7.7.3. Byggnadsinspektionen 

Resultatenheten omfattar byggnadstillsynen i Lemland och Lumparland. Verksamheten 
omfattar i praktiken beredning och uppföljning av bygglov, avloppstillstånd, adressregist-
ret och dylikt. Därtill fakturering av tillståndsavgifter enligt gällande taxor, upprätthål-
lande och rapportering av byggnadsdata. 
 
Prestationer Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 
Tillståndsärenden Lumparland 28 30 30 
Avgifternas täckningsgrad 
Lumparland 

40,9 % 33,0 % 25,7 % 

7.7.4. Planläggning 

Resultatenheten omfattar detalj- och generalplanering samt kommunöversikterna i Lem-
land och Lumparland. Nämnden samarbetar med planläggare, kartläggare och andra ex-
perter vid behov.   
 
Prestationer Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 
Lumparlands anslag för planlä-
gare 

3 484 2 500 2 500 

Planläggningstid (timmar) 0 38 38 

7.7.5. Miljövård 

Resultatenheten består av anslag för miljöarbete i Lemland och Lumparland. Visionen för 
verksamheten är en hållbar samhällsutveckling, ren och utsläppsfri miljö samt att alla av-
loppsanläggningar i Lemland och Lumparland är miljömässigt hållbara. 
 
Prestationer Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 
Medel för lokalt miljöarbete i 
Lumparland 

2 645 1 600 1 600 

7.7.6. Krogstad avfallsdeponi 

Eftervården av Krogstad före detta deponi sköts av byggnads- och miljönämnden. Övrig 
avfallshantering i Lumparlands sköts av Ålands Miljöservice k.f. 
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 Tekniska nämnden 

C501 Tekniska sektorn Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025 

C540    Trafikleder -49 816,73 -45 575,00 -52 022,00     

5401    Kommunalvägar -12 561,07 -13 816,00 -10 990,00    
5402    Bygdevägar -181,00 -2 169,00 -2 169,00    

5403    Cyckel- och gångvägar -10 819,76 -7 175,00 -7 106,00    

5404    Snöplogning -5 499,03 -22,00 -663,00    

5450    Bostadsgator -10 113,41 -8 989,00 -10 900,00    

5451    Vägbelysning -8 424,46 -10 838,00 -17 100,00    

5452    Rastplats Lumparsund -1 550,00 -1 756,00 -2 395,00    

5505    Infopelare Klemetsby -668,00 -810,00 -699,00    

C550    Parker och allmänna områden -17 361,97 -22 586,00 -17 171,00    

5502    Badstrand Kapellviken -2 037,00 -2 697,00 -2 664,00    

5506    Allmänaområden, ofördelat -2 879,00 -4 506,00 -3 061,00    

5507    Lekpark Hagen -2 504,00 -2 719,00 -2 376,00    

5509    Fotbollsplan Klemetsby -5 465,00 -6 699,00 -4 980,00    
5510    Motionsbana Furuborg -2 722,51 -4 025,00 -2 304,00    

5951    Mattvätt -1 754,46 -1 940,00 -1 786,00    

C555    Hamnverksamhet -1 670,00 -1 579,00 -1 556,00    

5551    Kapellhagens båthamn -1 670,00 -1 579,00 -1 556,00    

C560    Byggnader o. lokaler / offentliga -168 769,82 -183 078,00 -179 161,00    

5601    Kommunkansliet -15 210,97 -15 620,00 -14 000,00    

5602    Grundskolan -54 972,47 -70 423,00 -68 000,00    

5604    Slöjdsal -2 570,73 -2 938,00 -5 916,00    

5605    Lidret -1 530,00 -3 838,00 -2 915,00    

5606    Branddepån -20 551,12 -17 900,00 -16 830,00    

5607    Daghemmet Videungen -20 189,97 -20 579,00 -21 500,00    

5608    Daghemmet Myrstacken -7 801,18 -5 463,00 -5 000,00    

5655    Prästgårdsvägen 1-3 -45 943,38 -46 317,00 -45 000,00    

C565    Byggnader o. lokaler / hyresbostäder 30 754,81 32 252,00 35 950,00    

5653    Prästgårdsvägen 5 och 7 21 614,72 16 391,00 20 950,00    

5654    Kapellvägen 2 9 544,83 15 861,00 15 000,00    

5656    Parhuslägenheter -404,74      

C570    Intern service -8 810,97 -3 426,40 -104,00    

5701    Fastighetsservice och uthyrningstjänster -8 810,97 -3 426,40 -104,00    

C580    Vattenverk 1 546,99 9 907,00 7 999,00    

5801    Vattendistribution 6 006,99 9 907,00 7 999,00    

5802    Vattenledningar -4 460,00      

C585    Avloppsverk -7 769,52 -4 674,00 -2 301,00    

5851    Reningsverk Långnäs -14 578,92 -11 891,00 -12 295,00    

5852    Avloppsledningar 6 809,40 7 217,00 9 994,00    
Totalsumma -221 897,21 -218 759,40 -208 366,00 -210 449,66 -212 554,16 

 
Anslagsansvarig 
Tekniska chefen. 
 
Resultatenheten omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet, inklusive den lö-
pande verksamheten samt beslutade investeringar i Lemland och Lumparland. Tekniska 
kansliet sköter administrationen kopplat till bland annat fastighetsunderhåll, trafikleder 
samt vatten- och avloppsverksamhet. Visionen för verksamheten är att förvalta kommu-
nens egendom så att den bibehåller sitt värde samt fyller sin funktion, att minska miljöbe-
lastningen genom åtgärder inom bland annat enheternas avfallshantering, avloppsvat-
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tenbehandlingen samt energisparande åtgärder, att minimera personalomsättningen och 
motivera de anställda till goda arbetsresultat. 
 
Den av tekniska sektorn förvaltade egendomen omfattas av huvudgrupperna byggnader, 
hyreslägenheter, idrotts-och friluftsanläggningar, trafikleder, värmeproduktion, vatten-, 
och avloppsverk samt hamnverksamhet. Egendomen används bland annat för att bedriva 
den offentliga kommunala servicen såsom äldreomsorg, barnomsorg samt skola, för in-
vånarnas rekreation och välbefinnande samt för att tillse ren-, och avloppsvattenleveran-
ser för anslutna kunder. 
 
Kommunernas fastighetsskötsel lyder under tekniska sektorn och utför löpande under-
håll, reparationer och förbättringsarbeten på av kommunen förvaltad egendom. 

7.8.1.1. Verksamhets- och volymförändringar 2023 

Budgetåret kommer troligen präglas av den osäkerhet som råder gällande inflationen ge-
nerellt samt energi-, vatten-, och avloppsvattenpriser. Osäkerheten gör det svårt att upp-
skatta utfallet av höjningarna, då budgeten även påverkas av fastslagna taxor för kom-
munens tjänster. Det är inte heller helt uteslutet att ytterligare höjningar på energi-, vat-
ten-, och avloppsvattenpriser kommer presenteras under budgetåret. 
 
Lumparlands kommun hade för 2022 upptagit medel i investeringsbudgeten för uppfö-
randet av 2 radhus, vilka skulle inhysa hyreslägenheter. Projektet har flyttats fram till år 
2023, då miljöutredningen dragit ut på tiden. Projektet kommer hanteras av en bygg-
nadskommitté, där tekniska chefen fungerar som sekreterare.  
 
I juni 2023 går nuvarande avtal gällande värmeleverans i Söderby närvärmenät ut. Ett 
nytt avtal gällande leveransen skall under året upphandlas.  

7.8.1.2. Verksamhetsmål 2023 

Mål: Metod: 
1. Förnya kommunens värmeleve-

rans till närvärmenätet i Söderby 
i samband med att nuvarande av-
tal löper ut. 

1. Upphandla nytt värmeleverans-
avtal. Vid behov anlita en extern 
konsult för framtagande av un-
derlag inför upphandling. Medel 
äskas om separat i investerings-
delen. 

2. Förtydliga förväntningar och för-
utsättningar för alla tjänster och 
befattningar inom sektorn. Effek-
tivisera beslutsgångar. 

2. Uppdatera tjänste-, och befatt-
ningsbeskrivningar. Uppgöra en 
plan och prioritering på övergri-
pande processer. Påbörja framta-
gande av övergripande processer 
för att skapa en tydlig helhetsbild 
utgående från planen. 

3. Utreda systemstöd för i sektorn 
ingående arbetsmoment 

3. Utreda införande av ersättande 
system för att minska antalet sy-
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stem i användning inom sektorn. 
4. Utreda behovet av trafiksäker-

hetsåtgärder i Söderby-området 
4. Göra trafikmätningar och sam-

manställa statistik för vidare ut-
redning kring eventuella åtgär-
der. 

5. Införande av fjärravlästa vatten-
mätare 

5. Kartlägga och definiera ett om-
råde som skulle vara lämpligt 
som pilotområde för införande av 
fjärravlästa vattenmätare för pri-
vata fastigheter. 

 

7.8.1.3. Verksamhetsmål 2024-2025 

Mål: Metod: 
1. Effektivisera beslutsgångar 1. Fortsatt arbeta med medframta-

gande av övergripande proces-
ser. Utgående från upphandlingar 
av ramavtal delegera avrop till 
personal inom sektorn. 

2. Systemstöd 2. I samråd med övriga sektorer 
fortsätta arbetet med utveckling-
en av sektorns systemstöd. 

3. Inmätning av VA-infrastruktur 3. Påbörja inmätningen av befintlig 
VA-infrastruktur  

 

7.8.2. Teknisk förvaltning 

Resultatenheten omfattar tekniska nämnden samt tekniska kansliet, inklusive den lö-
pande verksamheten samt beslutade investeringar i Lemland och Lumparland. Tekniska 
kansliet sköter administrationen kopplat till bland annat fastighetsunderhåll, trafikleder 
samt vatten- och avloppsverksamhet. Visionen för verksamheten är att förvalta kommu-
nens egendom så att den bibehåller sitt värde samt fyller sin funktion, att minska miljöbe-
lastningen genom åtgärder inom bland annat avfallshantering samt avloppsvattenbe-
handlingen, att minimera personalomsättningen och motivera de anställda till goda ar-
betsresultat. 
 

PRESTATIONER 
      Bokslut Budget Budget 

      2021 2022 2023 

Antal årsarbetare             

Teknisk chef       1,00 1,00 1,00 

Kommuntekniker       1,00 1,00 1,00 

Administratör       1,00 1,00 1,00 

Totalt       3,00 3,00 3,00 
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7.8.3. Trafikleder 

Resultatenheten omfattar väghållning av kommunalvägar samt sommar- och vinterun-
derhåll av byggnadsplanevägar och gång- och cykelvägar. Underhållet handhas i huvud-
sak av privata entreprenörer. I verksamheten ingår även att upprätthålla vägbelysningen 
i kommunen. Visionen för verksamheten är trafiksäkra vägar som så bra som möjligt till-
godoser användarnas behov. 
 

PRESTATIONER 
      Bokslut Budget Budget 

      2021 2022 2023 

Lumparland             

Kommunalvägar, km       2,55 2,55  2,55  

Byggnadsplanevägar, meter     1 530 1 530  1 530  

Gång- och cykelvägar, meter     4 850 4 850  4 850  

Rastplatser       1 1 1 

Vägbelysning, armaturer     55 55 55 

Privatvägsplogning, st       32  35  32  
 

7.8.4. Parker och allmänna områden 

Resultatenheten omfattar underhåll av idrotts- och friluftsanläggningar i kommunen. 
Dessa är Valbo idrottsplan samt hinderbana, Bengtsböle idrottsplan, motionsbanorna i 
Söderby och i Lumparland, gräsplanen i Klemetsby, badstränderna samt övriga frilufts-
områden, friluftsleden genom Lemland samt lek-/idrottsplatsen vid Smedjegränd och 
lekplatsen vid Kapellviken. Underhållet handhas i huvudsak av kommunens enhet för fas-
tighetsskötsel. Bokning och uthyrning av idrottsanläggningen i Bengtsböle och Valbohal-
len handhas av fritidssektorn. Visionen för verksamheten är att till kommunmedlemmar, 
sommargäster och turister erbjuda ändamålsenliga och välskötta anläggningar och om-
råden för ledd och fri fritidssysselsättning. 
 

PRESTATIONER 
      Bokslut Budget Budget 

      2021 2022 2023 
Anläggningar i Lumparland (exklusive diverse all-
männa områden)       

Idrottsplaner       1  1  1  

Konditionsbanor       1  1  1  

Badstränder       1  1  1  

Mattvätt       1  1  1  

Lekparker       1  1  1  

Totalt:       5  5  5  

7.8.5. Hamnverksamhet 

Resultatenheten omfattar underhåll och uthyrning av platser i småbåtshamnarna i Väs-
terängaviken (åtta platser), vid Norråker (två platser), vid Bergö strand (en plats) och i 
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Kapellviken (fyra platser). Därtill underhålla sjösättningsramperna i Norrby och Söderby. 
Visionen för verksamheten är en hög uthyrningsgrad samt nöjda båtägare. 
 

PRESTATIONER 
      Bokslut Budget Budget 

      2021 2022 2023 

Uthyrda småbåtsplatser:           

Västeränga       7 7 7 

Bergöstrand       0 0 0 

Norråker       2 2 2 

Kapellviken       0 0 0 

Totalt:       9 9 9 

Sjösättningsramper       3  3  3  

7.8.6. Byggnader och lokaler 

Resultatenheten omfattar Lemlands och Lumparlands verksamhetslokaler för olika typer 
av främst offentlig verksamhet. I byggnaderna verkar i huvudsak kommunernas egna 
verksamhetsenheter, men en liten uthyrningsverksamhet bedrivs också. Visionen för 
verksamheten är att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga arbets- och verksamhetsut-
rymmen för kommunens olika verksamhetsenheter och utomstående hyresgäster samt 
en fastighetsförvaltning som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt. 
 
Lemlands kommuns byggnader är fritidsgården, grundskolan jämte biblioteket, Valbohal-
len, kommungården, ESB Sveagården, daghemmen Bullerboda, Gullvivan, Saltkråkan och 
Smultronbacken.  
 
Lumparlands kommuns byggnader är grundskolan jämte biblioteket, kommungården, 
branddepån, Kapellhagen samt daghemmen Videungen och Myrstacken.  
 

PRESTATIONER 
      Bokslut Budget Budget 

      2021 2022 2023 

Lumparland             

Skola & bibliotek       1  1  1  

Daghem       1  1  1  

Servicehus för äldre       1  1  1  

Kommunkansli       1  1  1  

Branddepå       1  1  1  

Totalt:       5  5  5  
Förbrukning av eldningsolja (m3) Lumpar-
land   

13  8  0  

7.8.7. Hyresbostäder 

Resultatenheten omfattar i huvudsak uthyrning av bostadslägenheter. Lumparlands 
kommuns hyresbyggnader är Prästgårdsvägen 5 och 7 samt Kapellvägen 2. Totalt 12 lä-
genheter. Visionen för verksamheten är att erbjuda trivsamma och ändamålsenliga bo-
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stadslägenheter för Lumparlands kommuns hyresgäster samt en fastighetsförvaltning 
som fungerar ändamålsenligt och ekonomiskt. 
 

PRESTATIONER 
      Bokslut Budget Budget 

      2021 2022 2023 

Bostadsradhus       3  3  6  

Hyreslägenheter       12  12  18  

Uthyrningsgrad (%)       100,0% 100,0 % 100,0 % 

7.8.8. Fastighetsunderhåll 

Resultatenheten omfattar i huvudsak enheten för fastighetsskötsel och enheten för lokal-
vård samt där tillhörande anslag för personalkostnader och för fordon och övrig gemen-
sam utrustning. Uppgiftsområdets kostnader fördelas internt på servicens användare. 
Fastighetsskötseln upprätthåller beredskap dygnet runt. Genom att tillämpa systematiska 
arbetssätt vid rätt tidpunkt och i rätt omfattning är visionen för verksamheten att utföra 
underhållsåtgärder som på sikt minimerar behovet av reparationer och minskar risken 
för att akuta situationer uppstår. 
 

PRESTATIONER 
      Bokslut Budget Budget 

      2021 2022 2023 

Årsanställda, fastighetssköt-
seln           

Fastighetsskötare       4,31  4,00 4,00 

Yngre serviceman       0,00 0,00 0,48 

Totalt       4,31 4,00 4,48 

7.8.9. Vatten- och avloppsverk i Lumparland 

Resultatenheten omfattar distribution av dricksvatten samt emottagande och transport 
av avloppsvatten. Dricksvattnet köps av Ålands Vatten Ab. Avloppsvattnet transporteras 
med hjälp av pumpstationer till kommunens eget reningsverk i Långnäs där det renas. 
Visionen för verksamheten är att distribuera dricksvatten av hög och jämn kvalitet till 
alla abonnenter inom vattenverkets verksamhetsområde, att kunna ta emot avloppsvat-
ten samt effektivt och ekonomiskt transportera det till reningsverket i Långnäs där det 
renas med bästa möjliga teknik så att miljöbelastningen blir så liten som möjligt samt att 
maximera vatten- och avloppsanslutningarna inom verksamhetsområdet. 
 

PRESTATIONER 
      Bokslut Budget Budget 

      2021 2022 2023 

Vattenledningsnät, Lumpar-
land           

Antal abonnenter       241  245  241  

Antal tryckförhöjningsstationer     0  0  0  

Köpt renvatten, m³       24 800 27 000 25 000 

Sålt renvatten, m³       18 983 27 000 18 500 
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Täckningsgrad, extern       122,7 % 146,5 % 137,1 % 

Täckningsgrad, tot.ex. Avskrivningar   108,0 % 121,7 % 117,3 % 
Avloppsledningsnät, Lumpar-
land           

Antal abonnenter       56  60  56  

pumpstationer       6  6  6  

Inkommet avloppsvatten, m³     6 688 7 000 7 000 

Fakturerat avloppsvatten, m³     5 059 6 600 4 600 

Slam externt, m3       920 1 200 1 000 

Täckningsgrad, extern             

Täckningsgrad, tot.ex. Avskrivningar         
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 Brand- och räddningsväsendet (Räddningsområde Ålands landskommuner)  

C600 Brand och räddning Bokslut 2021 Budget 2022 Budget 2023 EP 2024 EP 2025 

C610    Brandskydd -33 098,69 -35 630,90 -34 766,00     

6101    Räddningsnämnden -33 098,69 -35 630,90 -34 766,00    
C620    Befolkningsskydd -3 874,18 -5 534,00 -5 534,00    

6201    Befolkningsskyddet -3 874,18 -5 534,00 -5 534,00    

Totalsumma -36 972,87 -41 164,90 -40 300,00 -40 703,00 -41 110,03 

 
Anslagsansvarig 
Räddningschefen. 

7.9.1. Räddningsnämnden 

Omhänderhavandet av brand och räddningsväsendet samt befolkningsskyddet i kommu-
nen. Trygga kommuninvånarnas säkerhet genom att upprätthålla beredskap för rädd-
ningsinsats för oförutsedd händelse. Bedriva förebyggande verksamhet riktat mot brand 
och olycka genom att utföra brandsyn samt annan syneverksamhet i samarbete med 
kommunens byggnadsinspektion, besluta om sotning, intern och extern informat-
ion/utbildning till allmänheten, företag och organisationer. Vara en koordinator för be-
folkningsskyddet. 
 
Målsättningar 2023 

− I samråd med kommunens avtalsbrandkår och med hänsyn av tillgängliga budget-
medel möjliggöra för fortsatt hög kvalitet på brand- och räddningsmaterialen. 

− Verkställa brandsyn i flerbostadshus, utföra information/utbildning för kommu-
nens äldreomsorg, utföra praktisk utrymningsövning i skola, fortgå med målsätt-
ningarna i antaget servicenivåbeslut. 

 
Verksamhetsmål 2024–2025 

− Fortsätta den förebyggande syneverksamheten och anpassa den till kommunens 
verkliga behov. 

− Att eleverna i kommunens skola erhåller vetskap och kunskap om utrymning av 
byggnad.  

− Upprätthålla brandkårens utrustning och manskapsnumerär vid minst nuläget, 
samt särskilt beakta behovet av skolning och utbildning. 
 

Åtgärder för att nå de uppställda målen 
− Upprätthålla goda och nära kontakter med kommunens avtalsbrandkår. 
− I samråd med brandkåren göra anskaffningar vilket möjliggör fortsatt hög kvalité 

på brand och räddningsmaterielen. 
− Utföra brandsyn i flerbostadshus. 
− Utföra information/utbildning för kommunens äldreomsorg. 
− Med kontinuerliga intervaller för elever och personal anordna utrymningsövning 

och information i kommunens skola. 

7.9.2. Befolkningsskyddet 

Målsättningar 2023 
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− Revidering av sektorplan. 
− Utreda modernisering av utrustningen för alarmutgivning i kommunen. 

 
Verksamhetsmål 2024–2025 

− Att med av kommunfullmäktige beviljade medel på bästa möjliga sätt upprätthålla 
och förnya kommunens befolkningsskyddsutrustning. 

− I samarbete med kommunen och andra myndigheter skapa förutsättningar att ut-
vecklas inom befolkningsskyddsberedskapen utgående från räddningslagens re-
kommendationer. 
 

Kvalitetsmål gällande verksamheten 2023–2024 
− Att uppfylla brand och befolkningsskyddslagen samt av landskapsregeringen be-

slut gällande verksamheten. 
 

Åtgärder för att nå de uppställda målen 
− Till kommuninvånarna och samarbete med kommunerna skapa förutsättningar 

och medvetenhet om befolkningsskyddets verksamhet. 
− Bistå de i kommunen verksamhetsområden vid planering av oförutsedda händel-

ser som kan påverka dess verksamhet. 
− Revidering av sektorplan. 
− Framarbeta förslag till modernisering av kommunens utrustning för alarmutgiv-

ning. 

7.9.3. Förändringar 

Lumparlands kommuns andel för samarbetet beräknas fortgå oförändrat om 2,53 % 
(2,53 %). 
 
I budgetförslagets driftdel har beaktats de nödvändiga anskaffningarna för kommunens 
avtalsbrandkår för personlig skyddsutrustning. 
 
I ramen för RÅL har upptagits anslag om 75% av heltid för tjä01ten som brandmästare 
vilket inkluderas i ramen för 6101. Lumparlands ökade kostnader beräknas till 526 euro 
vilket inkluderar förutom brandmästartjänsten även beräknade lönejusteringar.  
Den lagstadgade verksamheten ska prioriteras och upprätthållas. I budgeten finns ringa 
anslag för upprätthållande och underhåll av materiel och utrustning. 
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 INVESTERINGARNA 

 8304 Parhuslägenheter 

 
 
Byggnation av tre parhus med totalt sex lägenheter. Projektet har varit i planeringsskedet 
under år 2021-2022. En byggnadskommitté har tillsats för att verkställa projektet. 

 8302 Effektiverat serviceboende/Kapellhagen 

 
 
Årlig investering för renovering av badrum på ESB Kapellhagen. 2023 planeras också in-
köp av luftkonditionering. 

 8508 Byggnadsplanevägar 

 
 
Anläggande av detaljplaneväg i Långnäs i enlighet med avtal ingånget mellan kommunen 
och Långnäs hamn Ab. 

 8509 Kommunalvägar 

 
Lumpovägen är i behov av grundförbättring och planeras till 2023–24. Projektering un-
der 2023. 

 8557 Inventarier, KPH 

 
 
Inköp av reservkraftsgenerator till ESB Kapellhagen. 

  

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Tekniska nämnden/byggnadskommitté -1 028 000 -1 028 000,00

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Tekniska nämnden -35 000 -15 000 -15 000 -65 000

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Tekniska nämnden -38 500 -38 500

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Tekniska nämnden -7 500 -240 000 -247 500

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Tekniska nämnden 25 000 25 000
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 8801 Vattendistributionsledningar 

 
 
För eventuella uppkomna behov av utbyggnation av vattenledningar föreslås en årlig in-
vestering om 10 000 euro under 2023–25. 

 8805 Avloppsledningar 

 
 
Utbyggnation av avloppsledningsnätet i Klemetsby planeras under 2023. För eventuella 
uppkomna behov av ytterligare utbyggnation av avloppsledningar föreslås en årlig inve-
stering om 10 000 euro under 2024–25. 

 Asfaltering samt belysning GC bana Kapellvägen-Skogsgläntan 

 
 
Asfaltering samt uppsättande av belysning längs med gång- och cykelvägen Kapellvägen-
Skogsgläntan. Planeras till 2024 

 Elverk till branddepån 

 
 
Inköp av reservkraftsgenerator till branddepån planeras till 2024. 

 Elverk till skolan 

 
 
Inköp av reservkraftsgenerator till skolan planeras till 2025. 

 Målning av hyresbostäder 

 
 
Målning av kommunens hyresbostäder planeras till 2025. 

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Tekniska nämnden -10 000 -10 000 -10 000 -30 000

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Tekniska nämnden -30 000 -10 000 -10 000 -50 000

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Tekniska nämnden -35 000 -35 000

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Tekniska nämnden -20 000 -20 000

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Tekniska nämnden -25 000 -25 000

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Tekniska nämnden -15 000 -15 000
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 Reparation av asfalten vid branddepån 

 
 
Reparation av asfalten vid branddepån planeras till 2024. 

 Båtbyte FBK 

 
 
Ett båtbyte planeras till år 2025 för Lumparlands frivilliga brandkår. 
 
 

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Tekniska nämnden -10 000 -10 000

Ansvarsorgan 2023 2024 2025 Totalt

Räddningsnämnden -35 000 -35 000



   Lumparlands kommun 

Avgifter för annonsering i infobladet och kopiering 
 

Antagna av kommunfullmäktige genom § xx/xx.xx.2022 att gälla från och med 1.1.2023. 

 

Samtliga avgifter är inklusive moms 24 %. 

 

Infobladet 

 

Annonsering  Euro 

1/1 sida  28,00 

1/2 sida  17,00 

1/4 sida  12,00 

 

Prenumeration Euro 

Infobladet/år 28,00 

 

Privatpersoner bosatta i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/4 sida per infoblad.  

 

Föreningar i Lumparland får avgiftsfritt införa en annons på 1/1 sida per infoblad. 

 

Kommunalförbund i vilka Lumparlands kommun är medlem och kommuner med vilka 

Lumparlands kommun har samarbetsavtal får avgiftsfritt införa annonser i infobladet. 

 

Kommunen förbehåller sig rätten att besluta om en annons eller skrivelse publiceras. 

 

Kopior och utskrifter 

 

De 10 första svartvita kopiorna är avgiftsfria. Färgkopior kostar från första kopian. 

 

Ensidiga kopior 

 

Svartvita  Euro  Färg  Euro 

A4  0,70  A4  0,80 

A3  0,80  A3  0,90 

 

Dubbelsidiga kopior 

 

Svartvita  Euro  Färg  Euro 

A4  0,90  A4  1,00 

A3  1,15  A3  1,25 

 

Allmännyttiga samfund i Lumparland kopierar svartvita kopior avgiftsfritt. 
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   Lumparlands kommun 

Utlämnande av uppgift som kräver särskilda åtgärder 

 

Vid begäran om uppgifter som kräver omfattande informationssökning tas en avgift ut som 

motsvarar kostnaderna för att ta fram uppgifterna, om det inte är fråga om skyldigheten att ge 

råd, höra eller informera. 

 

För utlämnande av en uppgift ur en handling, kopia eller någon annan utskrift som kräver 

särskilda åtgärder tas en fast grundavgift ut som varierar beroende på hur krävande 

informationssökningen är: 

 

Normal informationssökning (arbetstid under 2 tim)  40,00 euro 

Krävande informationssökning (arbetstid 2–5 tim)  100,00 euro 

Mycket krävande informationssökning (arbetstid över 5 tim.)  160,00 euro 

 

Kräver informationssökningen mer än en dag är avgiften 160 euro/dag. 

 

Utöver grundavgiften tas kopieringsavgift för varje sida enligt priset för kopior och 

utskrifter. 

 

En fast avgift som graderats på ovan nämnda sätt tillämpas också när särskilda åtgärder krävs 

vid informationssökningen för utlämnandet av en uppgift ur en handling muntligen, när 

handlingen ges för läsning eller när uppgiften sänds per e-post. 

 

Avgiftsfria handlingar 

Avgift tas inte då beslut genom protokollsutdrag delges part. Avgift betalas inte heller 

för handling enligt vilket det enligt lag eller förordning inte ska betalas. 

 

Information ur handlingar avgiftsfri när: 

− uppgifterna ges muntligt 

− handlingen läses eller kopieras hos myndigheten 

− en handling som lagrats elektronisk sänds per e-post 

− när utlämnandet av handlingen ingår i myndighetens skyldighet att ge råd, höra eller 

informera. 

 

Avgift betalas inte heller: 

− av den egna kommunens eller kommunalförbunds myndigheter och inrättningar 

− för arbetsintyg, löneintyg, matrikelutdrag eller en handling som behövs för ansökan om 

pensions- eller annan förmån och som grundar sig på ett pågående eller avslutat 

tjänste- eller arbetsförhållande till kommunen 

− av den egna kommunens eller den egna samkommunens förtroendevalda för handlingar 

som han eller hon finner behövliga för sitt uppdrag 

− för en handling som enligt lag ska utges till en statlig myndighet 

− för kopiering av handling som lämnas in till kommunal myndighet. 



 

  

 

  

 

 

Godkänd av kommunfullmäktige den  

Denna avgift tillämpas fr.o.m. 1.1.2023.  

 

• Vattenanslutning beviljas inom vattenverkets verksamhetsområde 

• Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga 

• Anslutning utanför vattenverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad 

anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden 

 

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2021 även om ansökan har inkommit 

innan detta datum. 

 

Anslutningsavgifter: 

• Grundavgift per fastighet  2 040 € 

o Därtill per lokal  510 € 

 

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga. 

 

I glesbebyggelse: 

Enligt normerna som kommunfullmäktige i Lumparland har godkänt den 10.12.1997 

och som tillämpas från 01.01.1998. Se bilaga.  

 

För Lumparby - Långnäsledningen är anslutningsavgiften 4 285 € för fritidsfastigheter 

och 2 145 € för fastboende. 

 

Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella 

fall.  

 

Fastighetsgräns definieras såsom en av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden. 

Tomtgräns definieras såsom en vid tomtindelning fastställd gräns. Vid händelse av 

arrendetomt definieras tomtgräns såsom en av två parter överenskommen avgränsning av ett 

område. 

 

Om lägenheten delas och säljs med vattenanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften till 

den nya fastigheten. 

 

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. 

Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. 

Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och 

avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs 

upp. 

 

Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. 

Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att 

anslutningen sägs upp. 

 

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 15.9.2022 § 73

VATTENANSLUTNINGSAVGIFT  2023

  Lumparland
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Godkänd av kommunfullmäktige den  

Denna avgift tillämpas fr.o.m. 1.1.2023. 

 

• Avloppsanslutning beviljas inom avloppsverkets verksamhetsområde 

• Kommunen anvisar anslutningspunkt max 100 meter från byggnaden i fråga 

• Anslutning utanför avloppsverkets verksamhetsområde kan beviljas, dock kan anvisad 

anslutningspunkt vara längre bort än 100 meter från byggnaden 

• Finns det behov av pumpstation för enskild fastighet så sköts och bekostas den av 

fastighetsägaren. 

 

Detta gäller alla fastigheter som ansluts från 1.1.2021 även om ansökan har inkommit 

innan detta datum. 

 

Anslutningsavgifter: 

• Grundavgift per fastighet  2255 € 

o Därtill per lokal  485 € 

 

Med lokal avses bostadshus, fritidshus, verksamhetslokal, lägenhet eller uthyrningsstuga. 

 

Tekniska nämnden har rätt att efter prövning fastställa särskild anslutningsavgift i speciella 

fall.  

 

Fastighetsgräns definieras såsom en av lantmäteriverket fastställd gräns mellan två områden. 

Tomtgräns definieras såsom en vid tomtindelning fastställd gräns. Vid händelse av 

arrendetomt definieras tomtgräns såsom en av två parter överenskommen avgränsning av ett  

 

Om lägenheten delas och säljs med avloppsanslutning bekostar säljaren anslutningsavgiften 

till den nya fastigheten. 

 

Anslutningsavgiften för anslutningar gjorda fr.o.m. 1 april 2004, kan överföras och återbäras. 

Vid överlåtelse av fastighet överförs de förmåner anslutningsavgiften gett på den nya ägaren. 

Anslutningsavgiften återbärs när fastigheten för gott upphör att använda vatten- och 

avloppsvattenverkets tjänster, då byggnaden inte längre är i bruk och anslutningsavtalet sägs 

upp. 

 

Anslutningsavgiften återbärs till ursprungligt belopp utan indexförhöjning eller ränta. 

Abonnenten faktureras separat för eventuella momspliktiga tjänster som föranleds av att 

anslutningen sägs upp. 

 

 

Tekniska nämnden i Lemland och Lumparland, 15.9.2022 § 75

AVLOPPSVATTENANSLUTNINGSAVGIFT  2023

  Lumparland
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  Lumparlands kommun 

Hyrestaxor vid Lumparlands skola 
 

Antagna av kommunfullmäktige genom § xx/xx.11.2022 att gälla från och med 1.1.2023. 

 

Alla avgifter är inklusive moms. 

 

Utrymme   Euro 

Klassrum (kväll 4 h)   23,18 

Gymnastiksal (4 h)   23,17 

Gymnastiksal (timme)  6,07 

Dusch- och omklädningsrum  8,86 

 

Om gymnastiksal hyrs erläggs inte skild hyra för dusch- och omklädningsrum. 

 

Utrymme   Euro 

Matsal (½ dag eller kväll 4 h)  23,18 

Kök (½ dag eller kväll 4 h)  23,18 

Matsal + kök (1/2 dag eller kväll 4 h) 46,87 

Matsal (heldag)   46,87 

Kök (heldag)   46,87 

Matsal + kök (heldag)  95,61 

Slöjdsal, textil (kväll 4 h)  23,18 

Slöjdsal, trä och metall (kväll 4 h)  23,18 

 

Ingen städning ingår i hyran. 

 

Kommunen har en mycket restriktiv hållning vad gäller att hyra ut skolan för 

övernattningar. Endast i sådana fall där skolan har haft kontakt med andra skolor och 

elever är det möjligt att vid kontakter och utbyten upplåta skolan för övernattning. I 

dylika fall erläggs ingen avgift. 

 

Bildningsförvaltningen får i undantagsfall avvika från avgifterna ovan vid större 

evenemang eller för sådana tillställningar som är speciellt viktiga för kommunen eller 

landskapet Åland. 
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   Lumparlands kommun 

Brand- och räddningsväsendets taxor 
 

Antagna av kommunfullmäktige genom § xx/xx.11.2022 att gälla från och med 1.1.2023. 

 

Samtliga avgifter är exklusive moms. 

 

  Euro 

Arbete, serviceverksamhet, per timme   30,95 

Släckningsbil fast bilpump, per timme  36,25 

Tankbil el vattentransport, spec.fordon, per timme  36,25 

Sänkpump, per timme  7,10 

Sänkpump, per dygn  28,00 

Lös pump, liten, per timme  14,00 

Lös pump, mellan, per timme  20,40 

   

   

Generator < 20 kVA, per timme  7,10 

Generator < 20 kVA, per dygn  54,30 

Generator ≥ 20 kVA, per dygn   104,50 

(drift och transportkostnad tillkommer)   

Slang, per styck och dygn   4,50 
 

  

Automatlarm   

Larm orsakat av okynne   775 

Larm orsakat av ovarsamhet   345,60 
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LUMPARLANDS KOMMUN 
 

HEMSERVICETAXA FÖR KLIENTER PÅ BYGDEN ÅR 2023 
 

HEMSERVICEAVGIFT FÖR REGELBUNDNA HEMSERVICEBESÖK 
För klienter som har ett regelbundet behov av vård-och omsorg debiteras en månatlig hemserviceavgift som 
baserar sig på personantalet i hushållet, hushållets bruttoinkomster över en viss inkomstgräns samt en 
betalningsprocent beroende på antal besök/vecka. Hemserviceavgiften utgår från förordningen om 
klientavgifter inom social- och hälsovården 2 kap 3 §. 
 
 Antalet hembesök per vecka indelas i tre vårdkategorier som benämns A, B och C enligt 

följande: 
 

Antal besök per vecka Vårdkategoribenämning 
1-3 besök/vecka A 
4-7 besök/vecka B 

8- eller fler besök/vecka C 
   Hemserviceavgiftstabell: 
 Antal 

personer 
i 

hushållet 

Inkomstbelopp som 
inte beaktas 

 

Vårdkategori 
A 

Vårdkategori 
B 

Vårdkategori C 
 

 

1 598 17 % 26 % 35 % 
2 1103 11 % 16 % 22 % 
3 1731 9 % 13 % 18 % 
4 2140 7 % 11 % 15 % 
5 2591 6 % 10 % 13 % 
6 2976 5 % 8 % 11 % 

 Tillämpas i enlighet med förordningen om klientavgifter inom social-och hälsovården 2 kap 3 §.  
Kan justeras under året i enlighet med ändring i förordningen. 
Hemserviceavgift uträknas i % av bruttomånadsinkomsten i enlighet med antal besök 
vecka/vårdkategori.  
 
Korta besök om högst 15 minuter kan räknas som ett halvt besök vid val av hemservicekategori.  
 
För varaktigt boende på Kapellhagen beaktas det i Klientavgiftslagen fastställda reserverade beloppet 
för personligt bruk om minst 164€ och för övriga är det reserverade beloppet minst 313€. 

 

 

 

HEMSERVICEAVGIFT FÖR TILLFÄLLIGA HEMSERVICEBESÖK 
För klienter som har behov av tillfälliga hemservicebesök om högst en månad uppbärs en avgift om 10 
€/besök. 
Om vårdbehovet kvarstår uppbärs en inkomstprövad månadsavgift enligt hemserviceavgiftstaxan för därpå 
följande månad. 
Besök vid trygghetstelefonsalarmering och sjukvårdsuppgifter inom ramen för sammanhållen hemvård kan 
vara ett sådana tillfälliga hemservicebesök. 
 
Hemserviceavgiftstaxans maxavgift är fastställd till 4883 €/månad. Hemserviceavgiften kan uppgå till högst 
35€ per besök. Maxavgiften är det belopp det kostar kommunen att producera servicen. 
 

 
Tillämpning av hemserviceavgiftstaxan: 
Avdrag från hemserviceavgift då frånvaron är längre än fem (5) dagar d v s avdrag fr o m den sjätte dagen 
Om hemservicen avbryts för kortare tid av orsaker som beror på kommunen eller om klienten är i kommunal 
institutionsvård uppbärs ingen avgift för de nämnda fem dagarna. 
Hemserviceavgiften debiteras månadsvis och räknas ut per dag genom att månadsavgiften divideras med 30 dagar.  
När avbrott i hemservice pågår en hel månad uppbärs ingen avgift. 
I sådana fall där hemserviceavgift leder till behov av utkomststöd kan sänkning av avgiften sökas i kommunen. 
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LUMPARLANDS KOMMUN 

 

STÖDSERVICETAXA FÖR HEMSERVICEKLIENTER 
PÅ BYGDEN 2023 

 

Euro utan moms 

MÅLTIDSSERVICE 
Matportion jämte transport hem. Tjänsten är vårdbehovsbaserad. 7,80 

Matportion för pensionärer från bygden som äter på ESB 
Kapellhagen. 

6,85 

KLÄDVÅRDSSERVICE 
Tjänsten är vårdbehovsbaserad. 3,30 € /gång 

BADNINGSSERVICE 
Pensionär / barnfamilj som badar på ESB Kapellhagen per person / 
per gång utgående från vårdbehov. 

3,50 € / gång / 
person 

DAGVÅRDSVERKSAMHET PÅ ESB 
KAPELLHAGEN 
Inkluderar måltid, kaffe och aktiviteter. För de pensionärer som har 
hemserviceavgift debiteras enbart avgift för måltider. 

10 € / gång 

TRYGGHETSTELEFON 
Kommunen bekostar installation av trygghetstelefon och 
nyckelskåp. 
Abonnenten debiteras cirka 37 €/månad av telefonoperatören 

 

ÖVRIGA AVGIFTER 
Hemtransport av matkasse från närbutik. Vårdbehovsbaserad 
service. 

5 € / gång 

 



BOENDESERVICETAXA FÖR ESB KAPELLHAGEN ÅR 2023 

 
 

HYRESAVGIFT FÖR LÄGENHET 
Lägenhetshyrorna är fastställda till 10,50 € / m2 vilket inkluderar el, värme, vatten, fri bastu och 
avfallshantering samt tillgång till de gemensamma utrymmena.                                                                                                                                                                   

Hyra enligt lägenhetsnummer: 
LÄG.NR M2 EURO  LÄG.NR M2 EURO 

1,6 40,5 425,25  10 45,5 477,75 
2 34,5 362,25  11 57,5 603,75 

3-5, 7-9 33,5 351,75     
 

HEMSERVICEAVGIFT 
För pensionärer boende på ESB Kapellhagen debiteras en månatlig hemserviceavgift i enlighet med enligt den 
högsta vårdkategorin, kategori C. I vården ingår förutom sedvanliga vård-och omsorgstjänster även 
städ-, bad- och klädvårdsservice.  Kategori C innebär obegränsade besök av hemservicepersonalen. 
Avgiften för enpersonshushåll är 35 % av pensionärens bruttoinkomster minus ett inkomstavdrag om 598 €. 
Avgiften regleras av antalet personer i hushållet och då det finns en -och tvårumslägenheter är nedanstående 
hemservicetaxa för ESB Kapellhagen baserad på 1 eller 2 personers hushåll.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Hemserviceavgift enligt antal personer i hushållet och inkomstbeloppsavdrag: 
 Antal personer i 

hushållet 
Inkomstbelopp som inte 

beaktas. 
 Avdrag från 

bruttoinkomst 

Vård-kategori C  

1 598 35 %  
2 1103 22 % 

Hemserviceavgiften tillämpas i enlighet med förordningen om klientavgifter inom social-och hälsovården 2 kap 
3 §. Kan justeras under året i enlighet med ändring i förordningen.                                                                                                               
Hemservicetaxans maxavgift är fastställd till 4883 €/månad.                                                                                                                                         
Tillämpning av hemserviceavgiftstaxan:                                                                                    
Avdrag från hemserviceavgift då frånvaron är längre än fem ( 5 ) dagar d v s avdrag fr. o. m. den sjätte dagen. 
Om hemservicen avbryts för kortare tid av orsaker som beror på kommunen eller om klienten är i kommunal 
institutionsvård uppbärs ingen avgift för de nämnda fem dagarna.  
När avbrott i hemservice pågår en hel månad uppbärs ingen avgift. 
Hemserviceavgiften debiteras månadsvis och räknas ut per dag genom att månadsavgiften divideras med 30 
dagar.  
I sådana fall där hemserviceavgift leder till behov av utkomststöd kan sänkning av avgiften sökas hos 
kommunstyrelsen. 

MÅLTIDSAVGIFT 
Subventionerad månadsavgift för alla 5 måltider (morgonmål, lunch, kaffe, middag och 
kvällsmål). Avdrag från månadsmåltidsavgiften då frånvaron är längre än en fem 
(5) dagar. Ingen måltidsavgift vid en hel månads frånvaro.                                                                                      

275 € /månad 

Måltidsavgift för de personer som av hälsoskäl inte kan tillgodogöra sig ordinär 
måltidsservice 

100 € /månad 
3,30 €/dag 

 

AVGIFT FÖR TRYGGHETSLARM 
Inkluderar alarmklocka som arm- eller halsband       30 €/månad 

 
 

AVGIFT FÖR PERIODPLATS  
Som periodplats fungerar lägenhet nr. 6, eller annan ledig lägenhet. I avgiften ingår 
hemserviceavgift, hyra och måltidsavgifter. Periodplats tillämpas för en tid om en 
månad under förutsättning att ingen annan vårdbehövande är i behov av periodplats.  

* I dygnsavgiften ingår hyra, måltider, vård och tillsyn av personalen, städservice,    
   badningsservice och klädvårdsservice samt trygghetslarm.        
 
Periodavlastning inom närståendevården 11,60€/dygn.                    

 
 

22,80 € / dygn 

 



Barnomsorgstaxa i Lumparland fr.o.m. 1.01.2023 

 
Familjestorlek Nedre inkomstgräns 

euro/mån 
Avgiftsprocent 
(räknas på 
överstigande del) 

Inkomst som ger 
maxavgift,  240 
euro 

2 personer 1 248,- 11,5 3 334,96 
3 personer 1 456,- 9,4 4 009,20 
4 personer 1 664,- 7,9 4 701,98 
5 personer 1 872,- 7,9 4 909,98 
6 personer 2 080,- 7,9 5 117,98 

Familjebegreppet = Den eller de vårdnadshavare som lever samman med barnet. I 
familjen inräknas även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap eller under 
äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets 
vårdnadshavare i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare. Dessutom 
räknas de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma hushåll.   
 
Avgift för daghem och familjedagvård 
 
Maxavgift: 240 euro, för heltid, i medeltal 10 timmar/verksamhetsdag 
 192 euro, deltid, i medeltal 7 timmar/verksamhetsdag 
 144 euro, halvtid, i medeltal 5 timmar/verksamhetsdag 
 
Syskonrabatt: 25 euro per barn för heltidsplats 
  20 euro per barn för deltidsplats  
 15 euro per barn för halvtidsplats  
 10 euro per barn för fritidshem. 
 
Förundervisningen (4 h/verksamhetsdag) är avgiftsfri läsåret innan barnet börjar 
grundskolan. .Avgift för resterande barnomsorg enligt fastställd taxa. Avgiftsfriheten 
gäller alla dagar från grundskolans 
 hösttermins start till grundskolans vårterminsslut. 
 
För barn med skoluppskov debiteras ingen avgift. 
 
En månadsavgift som är mindre än 10€ debiteras inte. 

För barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen (1978:48) om 
tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och för 
specialfritidshem debiteras ingen avgift.   

Avgift erläggs för 11 månader/år om man under en sammanhängande period om minst 4 
veckor inte nyttjar barnomsorg. Ytterligare en avgiftsfri månad kan erhållas om man under 
tidsperioden vecka 24 t.o.m. vecka 34 , under en sammanhängande tidsperiod om 8 veckor, 
inte nyttjar barnomsorg.   

Barnomsorgsavgifterna baserar sig på bestämmelserna i landskapslagen om barnomsorg 
och grundskola ( ÅFS 2020:32) samt på kommunfullmäktiges beslut. 
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Avgiftstillämpning inom barnomsorgen i Lemland och 
Lumparlands kommuner 

Avgift för plats på daghem, fritidshem eller i familjedagvård bestäms enligt familjens storlek 
och inkomst och betalas i form av en månadsavgift. Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i 
taget. Avgift uppbärs för 11 månader/år om man under en sammanhängande period om minst 
4 veckor inte nyttjar barnomsorg. 
 
För förundervisning under minst 4 timmar per arbetsdag under läsåret innan barnet börjar 

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

Avgiftsfriheten gäller alla dagar från grundskolans höstterminsstart till grundskolans 

vårterminsslut.   

Inkomstuppgifter för fastställelse av barnomsorgsavgift 
Då avgiften fastställs skall familjens alla fortlöpande skattepliktiga och skattefria inkomster 
beaktas.  

Dit räknas  

• alla löneinkomster av huvud- och bisysslor 
• alla typer av pensioner 
• inkomster av självständig yrkesutövning och företagsverksamhet 
• kassaunderstöd 
• underhållsbidrag och stöd 
• alla kapital-, ränte-, dividend- och hyresinkomster  
• dagpenning via FPA 

 

Som inkomst beaktas inte barnbidrag, vårdbidrag för barn, hemvårdsstöd för barn, 
bostadsbidrag, studiestöd eller andra understöd som erläggs p.g.a. studier. Som 
inkomstavdrag räknas underhållsbidrag som familjen betalar. 
 
Inkomster måste verifieras med löneintyg/lönespecifikation. Om lönen är oregelbunden ska 
intyget förutom senaste löneperiod även visa uppgift över de senaste 6 månaderna. Egen 
företagare lämnar in förskottsinnehållningsbevis, bokslutsuppgifter eller annat som klargör 
inkomstnivån. 
 
Beskattningsintyg över senast verkställda beskattning ska bifogas inkomstintygen. 
 
Semesterpenningens storlek bör framgå av intyget. Då uppgift om semesterpenningens 
storlek saknas på löneintyget beaktas en semesterpenning motsvarande 6 % av lönen. 
 
Uppgifter om familjens inkomst lämnas till barnomsorgskansliet, både för nya och gamla 
barnomsorgstagare, inom augusti månad. Om inkomstuppgifterna inkommer senare 
korrigeras inte barnomsorgsavgiften retroaktivt.  Avgiften fastställs för ett verksamhetsår i 
gången. 
 
I de fall barnomsorgsplatsen tas i bruk under pågående verksamhetsperiod ska utredning om 
inkomsterna göras efter det att dagvården inletts. 
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Om familjen inte lämnar in en utredning över sina inkomster inom utsatt tidpunkt 
debiteras maxavgift. 

Avgift under inskolningsperiod 
I erhållen barnomsorgsplats ingår en veckas avgiftsfri inskolning av barnet i kommunen. För 
att närvaron vid dagvårdsplatsen skall räknas som inskolning bör förälder eller någon annan 
för barnet närstående person vara med. Inskolning bör ske veckan innan barnomsorgsplatsen 
tas i bruk. Undantag från detta beviljas endast av särskilda skäl. Inskolning kan ske under 
längre tid än en vecka men skall då försiggå under normal avgiftsbelagd dagvårdstid. 
 

Frånvaro som påverkar avgiften 
• Om barnet är frånvarande minst tio verksamhetsdagar p.g.a. sjukdom under en 

kalendermånad debiteras en halv månadsavgift. 
• Om barnet är frånvarande en hel kalendermånad p.g.a. sjukdom debiteras ingen avgift. 
• Om barnet är frånvarande en hel kalendermånad av annan orsak, debiteras en 

halv månadsavgift. 
• Om vårdnadshavarna själva kan ordna vården under barnomsorgens 

planeringsdagar är de dagarna avgiftsfria. 
• Avgift uppbärs inte under den tid föräldrapenningsdagar tas ut för barnet, om 

vårdnadshavaren meddelat kommunen detta enligt följande: 
 Ett regelbundet uttag av högst fem föräldrapenningsdagar för barnet ska meddelas kommunen 

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

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

perioden börjar. Meddelande om uttag av föräldrapenningsdagar ska göras skriftligt.  

Vid uttag av föräldrapenningsdagar får inte barnomsorgsplats nyttjas. Vid uttag av 

föräldrapenningsdagar har barnet rätt till samma barnomsorgsplats under en 

sammanhängande tid om högst 13 veckor. 

Val av vårdkategori/vårdtid 
Vårdtiden görs upp mellan barnets vårdnadshavare och vårdplatsens föreståndare då 
barnomsorgsplatsen tas i bruk. Vid val av reducerad vårdtid ansvarar vårdnadshavarna för att 
i tvåveckorsperioder förhandsboka barnets vårdtider. Uteblivna förhandsbokningar innebär 
automatiskt heltidsavgift. En överskridning av medelveckovårdtiden faktureras enligt en 
högre kategori för ifrågavarande månad. Observera att bokad tid = förbrukad tid. 

• Heltidsplats- ger barnet rätt att använda barnomsorg i medeltal 10 h/ verksamhetsdag 
under varje kalendermånad. 

• Deltidsplats (25- 35h/vecka) - ger barnet rätta att använda barnomsorg i medeltal  
7 h/verksamhetsdag under varje kalendermånad. 

• Halvtidsplats- ger barnet rätt att använda barnomsorg i medeltal 5 h/verksamhetsdag 
under varje kalendermånad. 

OBS! Det här innebär att antalet timmar varierar från månad till månad beroende på hur 
många verksamhetsdagar månaden har. 
 

Ändringar i vårdtider 
Ändring av vårdkategori görs med inkomstuppgiftsblanketten och avgiften ändras från och 



 
 
 
 
 
 

med början av den månad där ändringen sker. 

Ändring av inkomster 
Om familjens inkomster förändras väsentligt, minst 10 procent och/eller varaktigt under året 
ska detta meddelas barnomsorgskansliet så att avgiften kan justeras. Om man underlåter sig 
att lämna in inkomstuppgifter kan avgiften korrigeras retroaktivt.  

Uppsägning av dagvårdsplats 
Uppsägning av dagvårdsplats görs skriftligt senast två veckor innan behovet av plats upphör. 
Blankett finns på Lemlands kommuns hemsida >blanketter och lämnas till 
barnomsorgskansliet. Då barnet börjar eller slutar mitt i en månad betalas avgift för en del av 
månaden 



Arbetsplan fö r la sa r 2022–2023 

Lumparlands sköla 

 
 

  

Bilaga A – Ks § 128



 Lumparlands kommun 

1 
 
 

 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
1. Inledning .............................................................................................................................................................. 2 

2. Verksamhetsidé och värdegrund ............................................................................................................... 3 

2.1. Målsättningar för läsåret ...................................................................................................................... 3 

3. Skolvisa uppgifter ............................................................................................................................................. 4 

3.1. Elevantal och klasser ............................................................................................................................. 4 

3.2. Ledning, lärare och personal .............................................................................................................. 4 

3.3. Läsårets och skoldagens arbetstider ............................................................................................... 4 

4. Trivselstadga ...................................................................................................................................................... 5 

5. Undervisningsarrangemang ......................................................................................................................... 6 

5.1. Undervisning utanför skolan .............................................................................................................. 6 

5.2. Helhetsskapande undervisningsarrangemang ............................................................................ 6 

5.3. Särskilda undervisningsarrangemang ............................................................................................ 7 

5.4. Flexibel undervisning ............................................................................................................................ 8 

5.5. Undervisning i särskilda situationer ............................................................................................... 8 

5.6. Distansundervisning .............................................................................................................................. 9 

6. Stöd för lärande och skolgång ................................................................................................................... 10 

6.1. Allmän pedagogiskt stöd .................................................................................................................... 11 

6.2. Specialpedagogiskt stöd ..................................................................................................................... 11 

6.3. Mångprofessionellt stöd ..................................................................................................................... 11 

7. Elevrådsarbete och elevdelaktighet ........................................................................................................ 13 

8. Timfördelning .................................................................................................................................................. 14 

8.1. Kursplaner tillvalsämnen ................................................................................................................... 15 

 

  



 Lumparlands kommun 

2 
 
 

Antagen av kommunstyrelsen genom § xx/2.11.2022. 

1. INLEDNING 

Alla grundskolor på Åland ska inför varje läsår göra upp en arbetsplan. I arbetsplanen 

ska innehållet för skolans undervisning och fostran preciseras och tydliggöras samt de 

metoder skolan använder för att uppfylla målsättningar och riktlinjer som slagits fast i 

lagen, förordningen och läroplanen beskrivas. Arbetsplanen sammanställs av rektorn 

eller föreståndaren i samråd med lärarna och den ska godkännas av den ansvariga 

nämnden i kommunen och tillställas landskapsregeringen för kännedom.  Elevrådet ska 

få ta del av arbetsplanen och övriga planer och dokument innan de godkänns och få 

möjlighet att påverka de delar som direkt berör deras vardag. 

I enlighet med ÅLp21 ska följande ingå i arbetsplanen:  

− Beskrivning av skolans verksamhetsidé och värderingar 

− Målsättningar för läsåret 

− Trivselstadga (ordningsregler och kriterier för ansvar och samarbete) 

− Förtydligande av skolspecifika undervisningsarrangemang under det 

kommande läsåret 

− Beskrivning över hur helhetsskapande undervisning kommer att genomföras 

− Beskrivning av distansundervisning 

− Beskrivning av elevrådsarbete och elevers delaktighet 

− Skolans timfördelning (enligt LR:s mall) 

− Språkprogram 

− Kursplaner för tillvalsämnen (enligt LR:s mall) 

− Kontaktuppgifter och läraruppgifter 

Följande ska vara digitalt tillgängligt på kommunens eller skolans hemsida eller 

liknande och uppdateras årligen: 

− Elevhälsoplan (anvisning nr 29 U2, ÅLR2021/837) 

− Antimobbningsplan där förebyggande arbete mot mobbning ingår samt en 

beskrivning över hur arbetsgången går till vid eventuell mobbning/kränkning 

och en årsuppdaterad ansvarsfördelning i arbetsgången. 

− Likabehandlingsplan 

− ANDTS-plan (beslut nr U2, ÅLR2019/31) 

− Plan för hur samarbetet och övergången från barnomsorg till skola organiseras 

− Plan för fostrande samtal och disciplinära åtgärder (anvisning 30 U2, 

ÅLR2021/434) 
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2. VERKSAMHETSIDÉ OCH VÄRDEGRUND 

Grundskolans grundläggande uppgift är att undervisa och skapa förutsättningar för 

elevens lärande. Hemmet har det huvudsakliga ansvaret för barnets uppfostran men 

grundskolans fostrande verk-samhet stöder hemmen och vårdnadshavarna i att främja 

barnets utveckling och lärande samt att stärka elevens sociala färdigheter och sunda 

självkänsla.  Det ligger i varje lärares uppdrag att aktivt arbeta för att den gemensamma 

värdegrunden i skolan förverkligas. Alla som arbetar i skolan behöver reflektera över 

sin egen del som påverkare i skolan och ta till sig den värdegrund som formuleras i 

läroplanen för grundskolan på Åland.  

 

2.1. Målsättningar för läsåret 

Alla grundskolor ska inför varje nytt läsår planera vilka delområden i läroplanen man 

väljer att fokusera på under året. Vad man väljer att formulera som specifika 

målsättningar ska synas i skolans hela verk-samhet under läsåret. Skolans specifika 

målsättningarna kan handla om att fokusera på områden som konstaterats vara 

utmanande i skolans interna utvärdering (t.ex. ett lågt läsintresse kan leda till att man 

väljer att lyfta läsning eller ökad mobbing leder till att man fokuserar på förebyggande 

Värdegrundsdiskussioner förs under planeringsdagarna i augusti samt under 

ordinarie planeringsmöten. Föreståndaren är ansvarig för värdegrundsdiskussioner 

med samtlig personal.  

Samtal om betydelsen att sträva mot en samsyn kring värdegrunden förs kontinuerligt 

med eleverna. Begrepp som jämlikhet, jämställdhet, demokrati och allas lika värde, 

med stöd i FN:s barnkonvention, ligger som grund för samtalen. I dem ingår även 

rätten till att var sig själv, om allas lika värde, att varje människa är unik och att våra 

förmågor kan skilja sig åt. 

Det är av vikt att skolan strävar efter att varje elev får stöd utifrån sina behov för att 

utvecklas i sitt lärande och välmående. 

 

 

 

Specifika målsättningar 

Fortsätta arbetet med att varje elev ska känna en motivation och en känsla av 

lustfylldhet till att komma till skolan. Alla ska känna sig trygga med kamrater och 

vuxna och därmed skapa en arbetsmiljö för god kunskapsutveckling.  

Detta läsår kommer vi att aktivt arbeta med positiv psykologi och att implementera 

KiVa Skola-programmet i Lumparlands skolas verksamhet. 

Vi kommer även att ha fokus på aktiviteter som breddar elevernas allmänbildning och 

syn på omvärlden. 
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åtgärder för en trygg lärmiljö) eller teman som formulerats av landskapsregeringen som 

ska genomsyra (Åland 100, fokusområden inom implementeringen av läroplanen). 

3. SKOLVISA UPPGIFTER 

3.1. Elevantal och klasser 

 

3.2. Ledning, lärare och personal 

 

3.3. Läsårets och skoldagens arbetstider 

 

Skolföreståndare: Mathias Boijer tel: 359 031, mob: 0457 34 42949 

Lärarrum:    tel: 359 032 

Viceföreståndare: Gea Jansén  

Speciallärare: Gea Jansén 

Klasslärare: Åk 1-3 Ida Eriksson 

Klasslärare: Åk 5-6 Gea Jansén 

Elevassistenter: Bengt Roberts 

Skolkurator: Sofie Eriksson 

Hälsovårdare: Maria Landén 

Köket: Inger Johansson, Mairika Petersell 

 

 

 

 

Vårterminen inleds:  16.08.2022 

Höstlov:   20.10-21.10.2022 

Lovdag, självständighet:  5.12.2022 

Höstterminen avslutas:  22.12.2022 

Vårterminen inleds:   09.01.2023 

Sportlov:   20.2-24.2.2023 

Lovdag i s.m. kr.h.dagen  19.5.2023 

Vårterminen avslutas:   08.06.2023 

Alla skoldagar inleds tidigast kl 09.10 och slutar senast 15.15. Varje klass följer sitt 

schema vilket betyder att starttid och sluttid kan variera. Vid temadagar kan dagens 

sluttid variera och skilja sig från de ordinarie sluttiderna. 

 

Lumparlands skola 2022/2023 

Årskurs 3: 7 elever  

Årskurs 5-6: 10 elever 

FBU: 3 elever 
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4. TRIVSELSTADGA 

För att främja den interna ordningen i skolan, ostörda studier samt trygghet och trivsel 

i skolan ska skolan ha en trivselstadga. Trivselstadgan ingår i arbetsplanen. I 

trivselstadgan formuleras ordningsregler samt kriterier för ansvar och samarbete. 

Elevens förmåga till ansvar och samarbete ska bedömas genom handledande respons 

på uppförande i relation till de kriterier som ställts upp i skolans trivselstadga. 

Kriterierna för ansvar och samarbete ska grunda sig på skolans målsättningar för 

fostran, riktlinjerna för skolans verksamhetskultur och ordningsreglerna som ska finnas 

i arbetsplanen. Eleven och vårdnadshavarna ska få information om grunderna för 

bedömning av ansvar och samarbete. 

 

  
Trivselregler för Lumparlands skola 

Skolan är vår arbetsplats. Därför tänker vi alltid på att:  

− visa hänsyn  

− vara artiga  

− vara ärliga  

− hjälpa till  

− vänta på vår tur  

− lyssna på andras åsikter  

− använda ett vårdat språk  

− hälsa på varandra                                                                                                                                                  

Regler för allas trivsel 

− Jag kommer förberedd och i god tid till lektionen.  

− Jag tar ansvar för mina egna, andras och skolans saker.  

− Jag följer regler och överenskommelser i klassen och på rasterna.  

− Jag går och rör mig tyst och lugnt inomhus.  

− Jag låter lugn och ro råda i matsalen och jag använder ett gott bordsskick.  

− Jag tar alltid av mig mina ytterskor då jag kommer in i skolan och jag använder egen ingång. 

− Jag klär mig med en tanke på att det varje dag är uterast.  

− Jag tar av mig kepsen inomhus.  

− Jag kastar aldrig snöbollar, stenar eller dylikt.  

− Jag håller mig inom skolans område.  

− Jag är ärlig och berättar för min lärare eller annan vuxen då jag gjort fel.  

− Jag lämnar pengar och godis hemma.  

− Min mobiltelefon har jag på ljudlöst läge i min skolväska under skoldagen.  
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5. UNDERVISNINGSARRANGEMANG 

Enligt LL om barnomsorg och grundskola kan undervisningen i grundskolan bedrivas i 

form av allmänundervisning, specialundervisning och träningsundervisning. 

Undervisningen ordnas som närundervisning, distansundervisning och som 

verksamhet utanför skolan. Den huvudsakliga undervisningsformen i grundskolan är 

närundervisning. De skolspecifika undervisningsformerna under läsåret ska beskrivas i 

arbetsplanen. 

5.1. Undervisning utanför skolan 

 

 

5.2. Helhetsskapande undervisningsarrangemang 

För att kunna garantera att alla elever har möjlighet att få ta del av helhetsskapande 

undervisning ska alla skolor sträva efter att ha minst ett helhetsskapande lärområde per 

läsår. I skolans arbetsplan ska de ämnesövergripande lärområdenas mål och innehåll 

och hur de förverkligas preciseras. Den tidsmässiga omfattningen av ett lärområde ska 

planeras så att eleven får tid att fördjupa sig i innehållet och arbeta målinriktat, 

mångsidigt och uthålligt. Skolorna kan även besluta om andra sätt att göra 

undervisningen mera helhetsskapande och beskriva dessa i arbetsplanen.  

Målet med helhetsskapande undervisning är att göra det möjligt att förstå förhållandet 

mellan olika fenomen och på vilket sätt de är beroende av varandra. Helhetsskapande 

undervisning innebär samarbete mellan lärare och ämnesövergripande samarbete. 

Helhetsskapande undervisning ger eleven bättre möjligheter att kombinera kunskaper 

och färdigheter från olika läroämnen och att i växelverkan med andra strukturera dem 

till meningsfulla helheter.  

Arbetsperioder då eleven undersöker helheter och kombinerar och undersöker olika 

vetenskapsgrenar stärker elevens förmåga att uppfatta vilken betydelse det lärda i 

skolan har för det egna livet och i ett vidare perspektiv för samhället och mänskligheten. 

Samtidigt får eleven redskap för att vidga och strukturera sin världsbild. Genom 

helhetsskapande arbetssätt stöds även elevens möjlighet att utveckla de olika 

nyckelkompetenserna. 

I Lumparlands skola kan vi ordna olika kulturaktiviteter såsom besök till museer, 

utställningar, besök vid stadsbiblioteket samt teater-, bio- och konsertbesök i mån av 

utbud och ekonomi. 

Frilufts- och idrottsdagar kan också ordnas i form av cykelutflykter, skridskodag i 

Islandia, simning i Mariebad eller åländska Prova på-dagen med diverse idrotter för 

åk 3-4 och 5-6. 

Även andra aktiviteter utanför skolan kan ordnas såsom Exkursion inom Åland för åk 

1-4 och övernattning för åk 5-6. 
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Omfattningen och sättet på vilket man förverkligar helhetsskapande undervisning kan 

variera beroende på elevernas behov och målen för undervisningen. Undervisningen 

kan till exempel genomföras genom att: 

− studera samma tema parallellt i två eller flera läroämnen samtidigt 

− dela in innehåll som hör till samma tema i perioder som följer på varandra 

− ordna aktiverande evenemang såsom temadagar, olika tillställningar, 

kampanjer, och studiebesök  

− planera mångvetenskapliga lärområden som omfattar en längre period och flera 

läroämnen och som kan innehålla ovannämnda helhetsskapande metoder 

− skapa helheter där många läroämnen samverkar. 

 

 

 

5.3. Särskilda undervisningsarrangemang 

Undervisningen i grundskolan kan, om det är motiverat för elevens bästa, ordnas på 

annat sätt än vad som anges i LL om barnomsorg och grundskola. Med hänvisning till 

vad som i lag benämns som särskilda undervisningsarrangemang kan en elev till 

exempel börja sin skolgång i årskurs två, bli befriad från ett ämne eller flyttas upp en 

årskurs. Motiv till att ordna undervisningen på särskilda sätt är 

− om eleven till någon del redan har kunskaper och färdigheter som motsvarar 

grundskolans lärokurs 

− om det med hänsyn till elevens förhållanden och tidigare studier är oskäligt att 

eleven ska genomgå grundskolans lärokurs eller 

− om det är motiverat av skäl som har samband med elevens hälsotillstånd. 

Innan skolan tillämpar särskilda undervisningsarrangemang ska elevens 

vårdnadshavare ges möjlighet att bli hörd. Skolföreståndaren eller skolans rektor fattar 

beslut om särskilda undervisningsarrangemang i samarbete med elevhälsan, men 

åtgärderna kräver inte överföring till specialpedagogiskt eller mångprofessionellt stöd. 

Om det är motiverat ska ett åtgärdsprogram upprättas. 

 

  

Lumparlands skola har ett särskilt undervisningsarrangemang för elever med NPF-

diagnos i samarbete med Lemlands grundskola. 

 

De helhetskapande undervisningsarrangemangen genomsyrar vår undervisning i 

vardagen. 

Positiv psykologi är ett tema vi kommer att arbeta med detta läsår. Vi kommer att 

försöka arbeta för en bättre gemenskap och ett bra skolklimat. 
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5.4. Flexibel undervisning 

Enligt LL om barnomsorg och grundskola kan kommunen ordna flexibel 

undervisningsform. Med undervisningsformen avses en individanpassad undervisning, 

lärande och stöd för utveckling som ordnas i enlighet med den allmänna läroplanen. 

Undervisningen kan ordnas i smågrupper, på arbetsplatser och i andra lärmiljöer. En 

elev väljs till flexibel skolgång utgående från en ansökan som eleven eller 

vårdnadshavaren gör eller på initiativ av skolan. Skolföreståndare eller rektor besluter 

om elevens flexibla skolgång. Flexibel skolgång förutsätter inte beslut om 

mångprofessionellt stöd och anpassad lärokurs men ett beslut om specialpedagogiskt 

stöd krävs och ett åtgärdsprogram ska upprättas. 

Syftet med den flexibla skolgången är att minska avbrotten i grundskoleutbildningen 

och främja inkludering. Målet är att stärka elevens studiemotivation och livskompetens. 

Den flexibla skolgången är i första hand avsedd för elever i årskurs 7–9 som 

underpresterar och har svag studiemotivation och för elever som bedöms vara i 

riskzonen för att bli utslagna från fortsatt utbildning och arbetslivet. Undervisningen 

ska präglas av yrkes- och sektorsövergripande samarbete.   

Undervisningen i den flexibla skolgången ska ordnas som närundervisning i skolan och 

i form av handledda studier på arbetsplatser och i andra lärmiljöer. Studier utanför 

skolan är en viktig del av den flexibla undervisningsformen. Under dessa perioder har 

eleven rätt till handledning och undervisning av en lärare. Eleven ska ges uppgifter i 

enlighet med läroplanen och resultaten ska beaktas vid bedömningen. 

 

5.5. Undervisning i särskilda situationer 

För att ordna undervisning och stöd för en elev som till exempel är allvarligt sjuk eller 

befinner sig i en svår livssituation förutsätts särskilda åtgärder. Omständigheterna kan 

bland annat vara att eleven är inskriven på sjukhus, eleven får eftervård i hemmet, 

eleven är patient inom barn– och ungdomspsykiatrin eller att eleven på grund av 

psykiska eller fysiska hälsoskäl inte kan gå i den egna skolan.  

Undervisningen för elever i särskilda situationer sker huvudsakligen utanför skolan och 

kan även ordnas genom distansundervisning. Huvudmannen för skolan där eleven är 

inskriven ansvarar för undervisningen.  Eleven ska få det stöd som behövs vid 

övergången till undervisning i särskilda situationer eller återgången tillbaka till sin egen 

skola.  

Skolföreståndaren beslutar om flexibel undervisningsform på ansökan av eleven eller 

elevens vårdnadshavare eller på initiativ från skolan. 



 Lumparlands kommun 

9 
 
 

Undervisning i särskilda situationer är en individuell undervisning som anpassas helt 

och hållet efter varje elevs behov, förutsättningar och dagsform. Undervisningen 

beskrivs i ett åtgärdsprogram som görs upp av den ansvariga läraren tillsammans med 

berörda lärare och personal inom barn- och elevhälsan. Åtgärdsprogrammet ska 

innehålla en plan för hur eleven ska återgå till allmänundervisningen. 

5.6. Distansundervisning 

Med distansundervisning avses en undervisning som man kan ta del av med hjälp av 

digitala verktyg och där läraren kan finnas med i realtid på en annan plats än den som 

eleven befinner sig på. Läraren och eleven är inte i samma rum. Distansundervisning ska 

ges av en lärare anställd av en åländsk skola till en elev i en åländsk skola. Den skola som 

mottar distansundervisning ska värna om undervisningsgruppens trygghet, säkerhet 

och välbefinnande samt trygga elevens möjligheter till kommunikation som främjar 

lärande. Utgående från elevens och gruppens behov ska handledning och övervakning 

ske enligt samma principer som i andra undervisningssituationer. Den undervisande 

läraren ansvarar för bedömningen.  

Undervisningen i grundskolan kan ordnas som distansundervisning om skolan saknar 

en behörig lärare i det aktuella ämnet och en sådan inte har kunnat anställas, om 

distansundervisning objektivt motiveras av ett pedagogiskt mervärde (till exempel 

ersättande skolor) och för elever som behöver fler utmaningar eller har rätt till 

undervisning i särskilda situationer. Dessutom är det möjligt att ordna undervisningen 

som distansundervisning för en eller flera elevgrupper eller enskilda elever i 

exceptionella situationer då landskapsregeringen eller någon annan myndighet helt 

eller delvis stängt en grundskola med stöd av lagen om smittsamma sjukdomar.  

Distansundervisning används för att möta elevernas individuella behov, erbjuda 

undervisning som stöder utvecklandet av särbegåvning, fördjupa det stöd för lärande 

och skolgång som skolan erbjuder eller sköta undervisningen i undantagssituationer, 

till exempel då en elev är sjuk under en längre period. Det är möjligt för en åländsk skola 

att anställa en lärare som ger distansundervisning utan att befinna sig på Åland vilket 

till exempel kan vara aktuellt för hemspråksundervisning. Distansundervisning främjar 

jämlika möjligheter för eleverna till en mångsidig och god grundskoleutbildning 

oberoende av skolans storlek eller läge. Vid distansundervisning ska elevens ålder och 

förutsättningar beaktas. Lärmiljön ska vara trygg och eleven ska övervakas och 

handledas enligt samma principer som i andra undervisningssituationer.   

Klasslärare, och vid behov speciallärare, gör en pedagogisk bedömning av eleven. På 

basis av den pedagogiska bedömningen görs ett åtgärdsprogram för eleven där det 

framkommer hur undervisningen framöver ska ske och vilka eventuella anpassningar 

som ska göras. Klasslärare och speciallärare går tillsammans med vårdnadshavare 

igenom åtgärderna. Vid behov ska skolpsykolog, skolkurator, skolhälsvårdare eller 

berörd läkare bistå med expertis då åtgärdsprogrammet upprättas.  
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Vid distansundervisning är det viktigt att se till att eleven har daglig interaktion med 

den undervisande läraren, att undervisningsmetoderna är anpassade till situationen 

och eleven. Det är även viktigt att eleverna har möjlighet till social samvaro samt att en 

känsla av tillhörighet skapas. 

6. STÖD FÖR LÄRANDE OCH SKOLGÅNG 

Stöd för lärande och skolgång innefattar lösningar för skolan som helhet, för vissa 

grupper och för enskilda elever i behov av stöd. Varje elev i grundskolan har rätt till 

adekvat handledning och stöd. Tidiga insatser för att stöda elevens lärande är viktiga. 

Eleven ska få tillräckligt stöd genast när behovet uppstår och det är därför viktigt att 

redan i ett tidigt skede identifiera svårigheter och andra faktorer, både tillfälliga och 

långvariga, som kan hindra och försvåra skolgång och lärande. Skolans ledning har ett 

särskilt ansvar för att stödåtgärderna organiseras, utvecklas och struktureras på ett 

sådant sätt att ansvarsfördelningen är tydlig för lärarkollegiet och andra berörda.  

Stödet för lärande och skolgång omfattar även särskilt begåvade barn som behöver 

större utmaningar och differentiering för att upprätthålla sin studiemotivation och 

utvecklas i enlighet med sin potential. 

  

Distansundervisningen kan arrangeras för elever i särskilda situationer eller i 

exceptionella situationer såsom vid skolstängning. 

Wilma, Zoom och Itslearning används som kanaler vid distansundervisningen. 

Den undervisande läraren är ansvarig för kontakten med eleverna. Tiden för när 

undervisnigen sker, följer det vanliga tidsschemat. De elever som inte har tillgång till 

dator eller annan utrustning får låna av skolan. 
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6.1. Allmän pedagogiskt stöd 

Det allmänpedagogiska stödet riktar sig till alla elever som tillfälligt behöver stöd för 

sitt lärande och sin skolgång. Detta stöd ska vara en del av skolans dagliga undervisning 

och handledning och genomförs bland annat så att undervisningen differentieras och 

individualiseras. Då eleven tillfälligt, exempelvis på grund av sjukfrånvaro eller tillfälliga 

svårigheter, blivit efter i undervisningen ska skolan erbjuda stödundervisning. 

Då eleven behöver tillfälligt stöd för lärande tar klassläraren kontakt med 
vårdnadshavare. 

6.2. Specialpedagogiskt stöd 

Det specialpedagogiska stödet ordnas då det allmänpedagogiska stödet konstaterats 

vara otillräckligt, då elevens behov av stöd inte längre kan anses vara tillfälligt utan 

regelbundet och då situationen kräver flera, samtidiga stödåtgärder. Det 

allmänpedagogiska stöd som konstaterats ge effekt fortsätter och kompletteras med 

annat stöd som ges vid sidan av den allmänna undervisningen. Stödformer och 

arrangemang som inte ger önskad eller tillräcklig effekt avslutas.  

Det specialpedagogiska stödet planeras som en helhet för eleven och är till sin karaktär 

mera omfattande och långsiktigt än det allmänpedagogiska stödet. Alla stödinsatser, 

förutom specialundervisning på heltid och anpassad lärokurs i ett ämne, kan användas. 

De sammantagna insatserna ska syfta till att stöda elevens lärande, skolgång och 

utveckling och motverka risken att problemen ökar och blir mera komplexa.  Alla lärare 

kring eleven ska kontinuerligt samarbeta för att stöda elevens framsteg och utveckling. 

Metoder och material anpassas till elevens individuella behov. Eleven följer 

fortsättningsvis den allmänna läroplanen. 

Klassläraren ansvarar för en pedagogisk bedömning som presenteras för EHG. Ett 
åtgärdsprogram upprättas, i samråd med vårdnadshavare och elev, under ett 
utvecklingssamtal. Klassläraren ansvarar för åtgärdsprogrammet i samråd med 
specialläraren. 

6.3. Mångprofessionellt stöd 

När en elev, trots att allmän- och specialpedagogiskt stöd har ordnats, riskerar att inte 

nå målen för grundskolans allmänundervisning ska specialläraren ta initiativ till en 

pedagogisk utredning. Utgående från utredningen kan skolan, om man anser att det 

behövs, ta fram ett utkast till individuell plan (IP). Utkastet behandlas av 

elevhälsogruppen som i tillämpliga delar även kan komplettera och justera planen. 

Syftet med detta utkast är bland annat att konkretisera för eleven och dennes 

vårdnadshavare vad olika anpassningar och en överföring till ett mångprofessionellt 

stöd kan innebära.    

Med den pedagogiska utredningen och ett eventuellt utkast till den individuella planen 

som grund fattar grundskole- eller utbildningschefen ett förvaltningsbeslut om 
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mångprofessionellt stöd. Om en elev har anpassad lärokurs i tre eller flera läroämnen 

kan ett beslut om mångprofessionellt stöd i specialklass fattas. Ärendet bereds och 

föredras av skolans rektor eller föreståndare. Innan beslutet ska elev, vårdnadshavare 

eller dennes lagliga företrädare samt eventuellt andra sakkunniga höras. Elevens 

vårdnadshavare ska tillräckligt tidigt få information om de olika alternativen och om 

förutsättningarna för fortsatta studier på gymnasialstadiet.  

I det mångprofessionella stödet kan en eller flera enskilda lärokurser anpassas 

individuellt så att de motsvarar elevens förutsättningar och specifika behov för lärande 

och skolgång. Syftet med det mångprofessionella stödet är att stöda elevens lärande, 

sunda tillväxt och utveckling så att det är möjligt att fullgöra grundskolan. Språklig och 

kulturell bakgrund, frånvaro, brist på motivation, bristfällig studieteknik eller 

utmaningar gällande beteende kan inte i sig vara grunder för anpassning av en lärokurs, 

utan eleven ska i sådana fall stödas på andra lämpliga sätt.  

Det mångprofessionella stödet kan antingen ges i elevens egentliga undervisningsgrupp 

eller, helt eller delvis, i en särskild inrättad undervisningsgrupp eller inom 

träningsundervisningen. Utöver specialundervisning på hel- eller deltid kan eleven 

behöva till exempel omfattande elevhälsostöd, habilitering eller annat individuellt stöd. 

Betydelsen av vårdnadshavarens delaktighet, ett sektorsövergripande samarbete och 

individuell handledning betonas. Vid behov utökar skolan användningen av den 

kompetens och de tjänster som social- och hälsovården tillhandahåller.  

Behovet av fortsatt mångprofessionellt stöd ska granskas av den ansvariga läraren 

åtminstone efter årskurs två samt under årskurs sex och åtta. Om fortsatt behov av 

mångprofessionellt stöd genom individuellt anpassad lärokurs inte finns, ska den 

ansvariga läraren anhålla hos grundskole- eller utbildningschefen om att eleven 

överförs tillbaka allmän lärokurs. Utbildningschefen fattar ett skriftligt beslut i ärendet. 

Speciallärare tar initiativ till en pedagogisk utredning och kontaktar elevens 
vårdnadshavare. Ett utkast till en individuell plan tas vid behov fram. Klasslärare och 
speciallärare skriver en pedagogisk utredning och delger elevens vårdnadshavare. 
En individuell plan (IP) ska skrivas inom två månader efter att utbildningschefen 
tagit beslut om överföring till mångprofessionellt stöd. 
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7. ELEVRÅDSARBETE OCH ELEVDELAKTIGHET 

Skolarbetet ska grunda sig på elevens delaktighet.  De demokratiska principerna att 

kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska gälla alla elever. Eleven ska i takt med 

sin ålder och mognad och med stöd och uppmuntran från skolan och hemmet ta ett allt 

större ansvar för sin skolgång och ges medinflytande i frågor som gäller undervisningen 

och lärmiljön. Eleven ska få vara med och påverka samt kontinuerligt utvärdera 

skolverksamheten. 

För årskurserna 7–9 ska det finnas ett elevråd. Ett elevråd kan finnas även för 

årskurserna 1–6 och i mindre skolor kan elevrådet även vara gemensamt för åk 1- 9. 

Elevrådet ska bestå av elevrepresentanter från varje klass eller årskurs och elevrådet 

ska inom sig utse en ordförande och en sekreterare. Arbetet i elevrådet ska vara en 

övning i demokratiskt beslutsfattande och ansvarstagande och ska handledas av en 

utsedd lärare eller annan pedagogisk personal. Elevrådet ska ges möjlighet till ökat 

elevinitiativ vad gäller skolans undervisning och övriga verksamhet. Elevrådet ska få ge 

synpunkter på de delar av skolans arbetsplan, trivselstadgan och andra beslut som 

direkt påverkar elevernas skolgång. Elevrådet ska ges möjlighet att framföra sina 

synpunkter innan besluten fattas av den ansvariga nämnden i kommunen. 

Elevrådshandledaren ska handleda och stöda elevrådet så att de har verkliga 

möjligheter att förstå och utföra sitt uppdrag. Elevrådsrepresentanter ska få den 

ledighet som behövs från skolan för att utföra uppdraget samt vid behov kompensation 

för den undervisning som eleven går miste om i form av stödundervisning och 

individuell handledning. 

Elevrådet finns till för alla elever på skolan. Elevrådet är en plats för elevens röst och 

alla elever på skolan ska känna sig välkomna att komma med ärenden och frågor till 

elevrådet. Genom ett bra elevrådsarbete finns möjlighet att påverka och göra skillnad 

på den egna skolan. Det primära syftet med elevrådet är att eleverna ska kunna vara 

genuint delaktiga och känna att deras röst blir hörd. 

  Elevinflytandet är direkt och kontinuerligt tack vare att Lumparlands skola har ett litet 

elevunderlag. Lumparlands skola har ett elevråd som skolföreståndaren leder. 
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8. TIMFÖRDELNING 

I landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola har en timfördelning för alla 

grundskolor i landskapet fastställts. I läroplanen finns en rekommendation om hur 

timmarna ska fördelas mellan de olika ämnena och årskurserna. Rekommendationen 

ska följas på alla skolor där det är möjligt. Där det är organisatoriskt och ändamålsenligt 

att fördela timmarna på annat sätt kan det göras men med en motivering som ska 

bifogas i arbetsplanen. I rekommendationen om timfördelningen har särskild vikt lagts 

vid att alla läroämnen ska finnas på varje årskurs.   

Tabellen fylls i enligt skolspecifik timfördelning. 

Ämne/ Årskurs 1 2 3 4 5 6 1-6 7 8 9 7-9 1-9 

Svenska/svenska som 
andraspråk 

6 6 6 6 6 6 36 3 3 3 9 43 

Matematik 4 4 4 4 4 4 24 3 3 4 10 34 
Miljö- och 
naturkunskap 

      20    17 35 

Omgivningskunskap 3 3 3 3 - - 12 - - -   
Biologi - - - - 1,5 1,5 3 2 1 2 5  
Geografi - - - - 1 1 2 1 1 1 3  
Fysik  - - - - 1 1 

 
 

2 
1 1 1 3  

Kemi - - - - 1 1 1 3  
Hälsokunskap - - - - 0,5 0,5 1 1 1 1 3  
Samhällsorientering      11    11 21 

Religion och 
livsåskådningskunskap 

1 1 1 1 1 1 6 1 1 1   

Historia - - - 1 1 1 3 1 2 1   
Samhällskunskap - - - - 1 1 2 1 1 2   
Konst- och 
färdighetsämnen 

      42 
(32+10) 

   19 
(16+3) 

61 

Musik 1 1 1 1 1 1 6    2  
Bildkonst 2 2 2 2 1 1 10    2  
Slöjd  2 2 2 2 2 2 12    3  
Idrott 2 2 2 2 2 2 12    6  
Hemkunskap  - - - - - -    3  
Engelska (A1) - - 2 2 2 2 8    7 15 
Elevhandledning           2 2 
Totalt gemensamma 
läroämnen 

      136    75 211 

Tillvalsämnen       4    11 11 (15) 
A2 språk (finska, 
franska, ryska, 
spanska, tyska) 

- - - - 2 2 4 3 3 3 9  

B2 språk (finska, 
franska, ryska, 
spanska, tyska) 

- - - - - -  2 2 2 6  

TOTALT       136–
146/150 

   86–
90/96 

222–
236/246 
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8.1. Kursplaner tillvalsämnen 

Tillvalsämnen kan vara språk eller andra ämnen och ämneshelheter som skolan 

erbjuder. För varje tillvalsämne ska det göras upp en ämnesdel enligt samma struktur 

som de övriga läroämnena där syfte, centralt innehåll och mål samt kunskapskriterier 

ingår. 

En vårdnadshavare till elev i åk 5-6 kan välja att eleven inte ska läsa valbart A2- språk. 

Eleven ska i sådana fall erbjudas möjlighet till stödundervisning i områden som eleven 

har behov av. Alternativet till undervisningen i A2-språk beskrivs i skolans arbetsplan 

och bedöms i betyget med deltagit. 

I Lumparlands skola erbjuds möjlighet för eleverna att som valfritt A2-språk välja finska 

och tyska från och med årskurs 5. Elevernas språkval ska ske senast inom mars månad. 

För att inleda språkundervisningen krävs minst 2 elever i gruppen. 



Barn- och elevha lsoplan fo r la sa r 2022–
2023 

Lumparlands skola 

 
 

  

Bilaga B – Ks § 127
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Antagen av kommunstyrelsen genom § xx/2.11.2022. 

1. INLEDNING 

Barn- och elevhälsa är en viktig del av barnomsorg och grundskola. Barnet och eleven 

har rätt till en trygg pedagogisk miljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social 

trygghet. Målsättningen med barn- och elevhälsan att skapa grundförutsättningar för 

barnets/elevens lärande, en frisk och trygg lärmiljö, skydda den psykiska hälsan och 

förebygga utslagning samt främja välbefinnandet inom hela barnomsorgs- och 

skolgemenskapen.  

Planen för barn- och elevhälsan baserar sig på LL om barnomsorg och grundskola 

(2020:32, LBG). Syftet med planen är att beskriva hur barn/elevhälsan ska genomföras, 

utvärderas och utvecklas. Barn- och elevhälsoplanen för 

barnomsorgsenheten/grundskolan ska tas med i välfärdsplanen för barn och unga 

(enligt tillämpning i landskapet Åland av barnskyddslagen 2008:97). 

I uppgörande av denna plan medverkande 

− Skolföreståndare 

− Skolkurator 

− Skolpsykolog 

− Skolhälsovårdare 
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2. SYFTET MED BARN- OCH ELEVHÄLSA 

Barn- och elevhälsa innebär att främja och upprätthålla barn och elevers utveckling och 

lärande, goda psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande. Målet är att arbeta 

förebyggande och att säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det samt att 

upprätthålla en barn- och elevhälsa som stödjer hela verksamheten. Utöver det har 

barnen och eleverna också lagstadgad rätt till individuella barn- och elevhälsotjänster. I 

barn- och elevhälsan ingår också att se till verksamhetens handlingsförmåga i problem-

, olycksfall- och krissituationer. Det är viktigt att målen för den gemensamma barn- och 

elevhälsan syns i all verksamhet i barnomsorgsenheten/grundskolan och i 

verksamhetsmiljön. 

Arbetet inom barn- och elevhälsan grundar sig på konfidentialitet och ett respektfullt 

förhållningssätt till barnet, eleven och vårdnadshavaren samt på att stödja delaktighet. 

Planen för barn och elevhälsa ska uppdateras årligen. 

2.1. Det uppskattade behovet av barn -och elevhälsotjänster under läsåret 2022-2023 

3. BARN- OCH ELEVHÄLSOGRUPP 

 Barnomsorgsenhetens/grundskolans barn/elevhälsogrupp ansvarar för planeringen, 

utvecklingen, genomförandet och utvärderingen av barn/elevhälsan. I gruppen 

behandlas ärenden på ett allmänt och gemensamt plan men även frågor som berör 

enskilda barn/elever. Barn- och elevhälsogruppen samarbetar med den pedagogiska 

personalen i ärenden som gäller utredning av stödbehovet av specialpedagogiskt och 

mångprofessionellt stöd enligt 19–20 § i del III i LBG.  

Barnomsorgens barnhälsogrupp leds av daghemsföreståndaren och grundskolans 

elevhälsogrupp leds av skolans föreståndare/rektor. 

Till barnomsorgsenhetens/grundskolans barn/elevhälsogrupp kan ingå: 

− lärare/lärare i småbarnspedagogik 

− kurator 

Beviljade skolhälsovårdstjänster för läsåret 2022-2023  

-Skolkurator – varannan vecka (måndagar) 

-Skolhälsovårdare – en dag/månad 

-Speciallärare – 4 veckotimmar 

-Skolpsykolog – inkallas vid behov 

-Mobbningsgrupp enligt KiVa-modellen – sammanträder vid behov 
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− psykolog 

− skolhälsovårdare 

− speciallärare/speciallärare i barnomsorg 

− elevhandledare 

− socialarbetare 

Vid behov kan gruppen bjuda in elever, vårdnadshavare, barnomsorgens/grundskolans 

personal och andra sakkunniga/berörda beroende på ärendet som behandlas. Personal 

inom barn/elevhälsan kan konsultera samarbetspartners i frågor som berör enskilda 

elever, till exempel barnskyddet, den specialiserade sjukvården eller polisen. 

3.1. Beskrivning av barn/elevhälsogruppen 

  

Elevhälsogruppen i Lumparlands skola består av skolans lärare, speciallärare, 

skolkurator och vid behov skolpsykologen.  

Elevhälsogruppen träffas på måndagar varannan vecka. Gruppens verksamhet 

planeras och utvärderas genom kontinuerlig. Skolkuratorn besöker skolan 

varannan måndag. 
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4. RÄTT TILL BARN- OCH ELEVHÄLSA 

4.1. Kontakt till barn- och elevhälsa 

Ett barn/en elev ska ha möjlighet till ett personligt samtal med någon från barn-

/elevhälsan senast den sjunde arbetsdagen efter att barnet/eleven eller 

vårdnadshavaren bett om det. I brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges senast 

nästa arbetsdag. Ett barn eller en elev kan hänvisas till barn- och elevhälsans tjänster på 

eget initiativ eller på initiativ av en vårdnadshavare, lärare, representant inom elevhälsa 

eller annan person men insikt i barnens/elevens situation.  

Personal inom barn-/elevhälsan stödjer barnet/eleven, och deras familjer genom att 

träffa barnet/eleven, erbjuda rådgivning och handledning till familjerna, konsultera 

barnomsorgsenhetens/grundskolans personal och delta i barn- och elevhälsoarbete 

som främjar välbefinnandet för grupperna/klasserna och hela enhetens/skolans 

gemenskap. Barn- och elevhälsan sam-arbetar med socialvården och hälso- och 

sjukvården och kan vid behov hänvisa barn/elever vidare för ytterligare stöd. 

4.1.1. Rutiner för kontakt till barn-/elevhälsan: 

 

4.2. Behandling av enskilda barn- och elevhälsoärenden 

Vid behandlingen av ett ärende som gäller ett enskilt barn/elev eller en grupp av 

barn/elever ska bestämmelserna om barnens och elevernas samt deras 

vårdnadshavares ställning inom elevhälsan beaktas (12 §, del IV), i det fall enskilda barn 

eller elever kan identifieras. En medlem i barn- och elevhälsogruppen får inte använda 

de sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får tillgång till som medlem i gruppen 

för något annat ändamål än barn- och elevhälsa 

Enskilda barn-/elevärenden kan innebära ordnande av vård, specialdiet eller 

medicinering som krävs på grund av barnets/elevens sjukdom. I 

barnomsorgsenheterna/grundskolorna ordnas den vård, specialkost eller medicinering 

som vården av ett barns/en elevs sjukdom förutsätter. Den vårdande instansen 

ansvarar tillsammans med vårdnadshavaren för att ordna den vård och medicinering i 

skolan som behövs för vården av elevens sjukdom.  

4.2.1. Rutiner för enskilda barn-/elevhälsoärenden 

 

Ärenden tas i första hand upp av klassläraren eller vårdnadshavare. Vid behov tas 

ärendet sedan vidare till elevhälsogruppen efter vårdnadshavares godkännande. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skolan förbereder de åtgärder som krävs för att skolgången skall tryggas vid sjukdom, 

specialkost och/eller medicinering. Detta sker i samråd med vårdnadshavaren och 

elevhälsogruppen. 
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4.3. Elevhälsa i samband med disciplinära åtgärder 

Skolan ska se till att nödvändig elevhälsa ordnas för en elev som påförts disciplinär 

åtgärd eller avstängts för viss tid (71–72 §, del III i LBG). Elevhälsotjänster i samband 

med disciplinära åtgärder ska beskrivas i den skolvisa handlingsplanen för fostrande 

samtal och disciplinära åtgärder. 
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5. BARN- OCH ELEVHÄLSOTJÄNSTER 

Barn- och elevhälsans tjänster omfattar psykolog- och kuratorstjänster, stöd för barns 

och elevers utveckling och lärande, samt rådgivningstjänster för barn under 

läropliktsåldern och skolhälsovård för elever i grundskolan.  

Skolhälsovårdaren är expert på att främja hälsa i skolan. Hälsovårdaren ger råd i 

hälsofrågor, gör hälsoundersökningar av eleverna årskursvis enligt planen för 

skolhälsovården. Läkaren är en medicinsk expert inom elevhälsan och samarbetar med 

hälsovårdaren i skolan. Läkaren genomför hälsoundersökningar osv. enligt plan. 

Läkaren hänvisar också elever till vidare undersökningar enligt behov och ger remisser 

till fortsatt vård. För barn under läro-pliktsålder ordnas läkartjänster via bland annat 

barnrådgivningen vid Ålands hälso- och sjuk-vård. 

Elevhälsan samarbetar med Ålands hälso- och sjukvårds skolhälsovårdspersonal. För 

barn under läropliktsålder ordnas barnrådgivningstjänster via Ålands hälso- och 

sjukvård. 

5.1.1. Information om skolhälsovården 

 

1. Hur ofta och på vilket sätt är skolhälsovårdaren/läkaren tillgänglig/anträffbar för 

skolan? 

Skolhälsovårdaren är anträffbar/ tillgänglig i skolorna alltför 1 gång per månad. 

Skolläkaren är i skolorna för läkarundersökningar av elever i åk 1, åk 5 och åk 8. 

Antal läkardagar per skola räknas ut enligt elevantalet i dessa årskurser. 

Skolhälsovårdaren planerar och bokar elever för skolläkardagar. Enbart förhands 

bokade besök görs till läkaren. Om det finns utrymme kan man i vissa fall boka in 

till skolläkare elever i andra årskurser.  

Bedömning och vidare utredning av rent medicinsk karaktär hänvisas t.ex. till 

hälsocentralen och/eller annan behandlande läkare. 

Skolläkare finns utöver det alltid som konsult till skolhälsovårdare. 

2. Hur arbetet riktas till uppgifter som berör enskilda elever, skolgemenskapen och 

samarbete samt utveckling och uppföljning av elevhälsan? 

Skolhälsovårdsarbete riktas till att utföra regelbundet hälsoundersökningar för 

alla elever en gång per skolår. Skolhälsovårdare har även öppen 

sjukvårdsmottagning dagligen, individuella samtal med elever och telefon- och e-

post-/Wilma kontakt med elever och deras föräldrar/vårdnadshavare. 

Vaccinationer som ingår i det allmänna vaccinationsprogrammet ges av 

skolhälsovårdaren i skolorna.  

Skolhälsovårdaren kallas vid behov till elevhälsa (EHG) teamets möten.  

Uppföljning av elevens ärende följs av EHG. 
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Kuratorn är en expert inom socialsektorn som arbetar i barnomsorgen/grundskolan. 

Arbetet innefattar att ta upp utmaningar i anslutning till elevernas skolgång och 

välbefinnande och bedöma behovet av psykosocialt stöd. Kuratorn erbjuder 

barnet/eleven och deras närstående stöd för och råd om till exempel barnets/elevens 

beteende, sociala relationer, känslolivet, familjesituationen och fritiden. Vid behov 

begär kuratorn stöd av andra parter för barnet/eleven och vårdnadshavaren, eller 

rekommenderar tjänster utanför barnomsorgen/grundskolan.  Kurator har inte krav på 

journalföring. 

5.1.2. Information om enhetens kuratorstjänster 

Psykologen fungerar som expert inom psykologi i barnomsorgen/grundskolan och 

hämtar psykologiskt kunnande till verksamhetens vardag genom att erbjuda 

utvärderings-, konsultations- och rådgivningstjänster. Psykologens arbete omfattar 

utveckling, inlärningssvårigheter, problem med uppmärksamheten eller skolarbetet, 

eller problem med känslolivet. Målet är att ge eleverna, vårdnadshavarna och 

pedagogerna mera kunskap och en bättre helhetsuppfattning om situationen och att 

hjälpa dem att planera och verkställa behövliga stödåtgärder. Psykolog har krav på 

journalföring i enlighet med lagen om klient- och patient. 

Skolkuratorn besöker Lumparlands skola varannan måndag kl. 9-11. 

Skolkuratorn kan nås via Wilma, telefon eller epost. Kuratorn kan även nås via 

klassläraren. 

I den nya barnomsorgs- och grundskolelagen finns riktlinjer gällande hur och 

när elever och vårdnadshavare ska kunna få kontakt med kurator. I akuta fall 

gäller en arbetsdag och i övrigt gäller 7 arbetsdagar. 

I kurators uppgifter finns också handledning till vårdnadshavare, elever och 

lärare. 
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5.1.3. Information om enhetens psykologtjänster: 

  

Övrig personal inom enheten kan ha olika roller för att främja barnomsorgens/skolans 

trygghet och det allmänna välbefinnandet. Samarbetet mellan den övriga personalen 

och barn-/elevhälsogrupp och pedagogisk personal är avgörande för att skapa en 

fungerande verksamhet. För ett gott samarbete behöver et finnas rutiner och tydlig 

ansvarsfördelning.  

5.1.4. Beskrivning av den övriga personalens roll inom barn-elevhälsan 

  
Vid behov kan övrig personal kallas till elevhälsogruppens möten. 

 

 

 

Skolpsykologen är tillgänglig (per telefon) dagligen för barnomsorgen och 

grundskolan. Skolpsykologen är fysiskt på plats i verksamheten (daghem / 

skolor) enligt överenskommelse.  

Skolpsykologerna arbetar utifrån en tregradig prioritetsordning gällande 

arbetsuppgifter. Den är beroende av bemanningsgrad.  

Bemanning:  låg (1-2 psykologer i arbete) 

nöjaktig (3-4 psykologer i arbete) 

god (5-6 psykologer i arbete) 

 

Denna ordning tydliggör för skolpsykologerna och verksamheten vilka 

arbetsuppgifter som är centrala. I ett läge när det råder låg bemanning är 

utredningsarbetet prioriterat. Detta eftersom skolpsykologen är den enda som 

kan utföra detta. Deltagande i elevvårdsgruppernas möten är viktigt även om 

det kan finnas behov av att närvara mer sällan och att de möten som hålls med 

skolpsykologen närvarande också förbereds med tanke på detta. Fall som lyfts 

ska ha en tydlig frågeställning och insatser ska redan ha gjorts och utvärderats. 

Stödsamtal, handledning, intern utbildning, konsultationer samt 

organisatoriskt arbete ges en lägre prioritet.  

I ett läge när det råder nöjaktig bemanning föreslås att handledning, utbildning 

och organisatoriskt arbete tillkommer som prioriterade arbetsuppgifter.  

 I ett läge när det råder god bemanning tillkommer stödsamtal till övriga 

arbetsuppgifter. När bemanningsgraden är god kan också skolpsykologen i 

större utsträckning delta i elevvårdsmöten och nätverksmöten, samt jobba 

förebyggande med gruppinsatser.   
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6. SAMARBETE INOM BARN- OCH ELEVHÄLSA 

6.1. Samarbete med utomstående 

Verksamheten inom barn- och elevhälsan genomförs som ett sektorsövergripande 

samarbete mellan huvudmannen för barnomsorgen och grundskolan, Ålands hälso- och 

sjukvård, socialväsendet samt vid behov andra samarbetspartner 

6.2. Samarbete med barnet/eleven och deras vårdnadshavare 

Barnet/ eleven och vårdnadshavaren, inklusive hemundervisade elever och deras 

vårdnadshavare, ska årligen informeras om elevhälsotjänster som finns att tillgå och 

anvisas om hur man kan anlita dem. Barnet/eleven och vårdnadshavaren ska få vara 

delaktiga i elevhälsans arbete. Kunskap om hur barn-/elevhälsan jobbar sänker tröskel 

för att ta kontakt då det uppstår behov för det. 

Barn- och elevhälsans insatser genomförs i samverkan med barnet/eleven och hans 

eller hennes vårdnadshavare. Barnets/elevens egna önskemål och åsikter ska i enlighet 

med hans eller hennes ålder, mognad och övriga personliga förutsättningar beaktas i 

åtgärder och avgöranden som gäller honom eller henne. När barn- och 

elevhälsogruppen behandlar ett enskilt barn- och elevhälsoärende ska behandlingen 

grunda sig på barnets eller elevens samtycke, eller om han eller hon inte har 

förutsättningar att bedöma betydelsen av sitt samtycke, på vårdnadshavarens 

samtycke. Ett barn eller en elev får med hänsyn till sin ålder, mognad och övriga 

personliga förutsättningar samt sakens natur, av vägande skäl förbjuda att hans eller 

hennes vårdnadshavare deltar i behandlingen av ett barn- eller elevhälsoärende och 

förbjuda att sekretessbelagda elevhälsouppgifter som gäller honom eller henne lämnas 

ut till vårdnadshavaren, om detta inte klart strider mot barnets eller elevens intresse. 

Vårdnadshavaren har inte rätt att förbjuda en minderårig att använda elevhälsotjänster.  

Barn/elever och vårdnadshavare ska informeras om och ges möjlighet att delta i 

planeringen och utvärderingen av barn- och elevhälsan tillsammans med 

barnomsorgsenhetens/grundskolans barn/elevhälsogrupp. Då det gäller individuellt 

riktad barn/elevhälsa inleds samarbetet med barnet/eleven och vårdnadshavarna 

genast då det uppstår oro, och man planerar och utvärderar stödet tillsammans med 

dem. Barn/elever, vårdnadshavare och samarbetspartner informeras om principerna 

och praxis för elevhälsan bland annat på elevhälsogruppens möten, föräldrakvällar och 

i verksamheten/klasserna. Barn- och elevhälsoplanen publiceras på 

kommunens/enhetens/skolans webbsidor och vårdnadshavarna har möjlighet att ge 

respons och idéer för att utveckla barn-och elevhälsan. 
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6.2.1.  Rutiner för delaktighet 

6.3. Samarbete gällande stöd för lärande och skolgång  

Varje barn inom barnomsorgen har enligt sitt behov rätt till stöd för sin utveckling och 

sitt lärande. Stödet ges som allmänpedagogiskt stöd, specialpedagogiskt stöd och 

mångprofessionellt stöd. 

Specialbarnomsorg ges då barnets behov av stöd är regelbundet och då situationen 

kräver stöd av speciallärare i barnomsorgen. Specialbarnomsorg ska ges av kommunen 

i den omfattning som barnet har behov av det. Behovet av specialbarnomsorg utreds av 

kommunen på begäran av vårdnadshavaren eller av personal i daghemsverksamheten. 

Utredningen görs av en speciallärare i barnomsorgen i samråd med vårdnadshavarna. 

Vårdnadshavaren kan inte neka barnet specialpedagogiska åtgärder. 

Stöd för lärande och skolgång innefattar lösningar för skolan som helhet, för vissa 

grupper och för enskilda elever i behov av stöd. Varje elev i grundskolan har rätt till 

adekvat handledning och stöd. Tidiga insatser för att stöda elevens lärande är viktiga. 

Eleven ska få tillräckligt stöd genast när behovet uppstår och det är därför viktigt att 

redan i ett tidigt skede identifiera svårigheter och andra faktorer, både tillfälliga och 

långvariga, som kan hindra och försvåra skolgång och lärande. 

Stödet för elevens lärande och skolgång ordnas på tre olika nivåer - allmänpedagogiskt, 

specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd. Stödbehovet ska regelbundet följas upp 

och vid behov anpassas genom att stödet ökas eller minskas. 

Elevhälsogruppen deltar i behandlingen och beredningen av beslut gällande stöd för 

lärande och skolgång och bidrar vid behov med handledning och råd till lärare och 

pedagogisk personal kring hur stödet för lärande kan förverkligas.  

6.3.1. Rutiner för samarbete mellan elevhälsa och skolpersonal: 

  

Efter beslut i elevhälsogruppen informeras eleven och vårdnadshavarna. 

Elevhälsogruppen lyssnar och tar i beaktande vårdnadshavarnas frågeställningar och 

eventuella önskemål gällande tagna beslut. 

Beslut uppföljs vid elevens utvecklingssamtal. 

 

 

Samarbetet fungerar bra eftersom berörd klasslärare/övrig personal deltar i 

elevhälsogruppens arbete kring den enskilda eleven. En stor del av skolans personal 

blir delaktig i arbetet kring den enskilda eleven med tanke på Lumparlands skolas 

litenhet. 
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7. SEKRETESS INOM BARN- OCH ELEVHÄLSAN 

Trots sekretessbestämmelserna har de som deltar i anordnandet och genomförandet av 

individuellt riktade barn-/elevhälsotjänster rätt att av varandra få och till varandra och 

till den myndighet som ansvarar för barm-/elevhälsan, lämna ut sådana uppgifter som 

är nödvändiga för att de individuella barn-elevhälsotjänsterna ska kunna ordnas och 

genomföras. De har också rätt att få och till varandra, elevens lärare, 

rektor/föreståndare och utbildningsanordnaren lämna ut information som är 

nödvändig för att elevens undervisning ska kunna ordnas på ett ändamålsenligt sätt.  

Den som lämnar ut information måste överväga om det handlar om information som är 

nödvändig för att garantera barnets/elevens eller de övriga barnens/elevernas 

säkerhet. Informationen kan till exempel gälla en sjukdom som barnet/eleven har som 

måste beaktas i verksamheten. Även om det finns en lagstadgad grund för att lämna ut 

information är det, med tanke på samarbetet och förtroendet, alltid bäst att informera 

vårdnadshavaren innan sekretessbelagda uppgifter lämnas ut. 

7.1. Utarbetande och förvaring av barn/elevhälsojournaler 

Individuella möten inom barn- eller elevhälsan, som omfattas av landskapslagen 

(1993:61) om tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och 

rättigheter, ska antecknas i en patientjournal och i andra journalhandlingar i enlighet 

med bestämmelserna i lag (1993:61). 

Kuratorer omfattas inte av samma lag och har därmed inte journalföringsplikt. 

7.1.1. Rutiner för journalföring och register 

  

Mötena protokollförs och alla handlingar arkiveras och förvaras enligt lag och 

förordning. 
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8. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV BARN- OCH ELEVHÄLSAN 

Varje barnomsorgsenhet och grundskola ska i planen för barn- och elevhälsa beskriva 

hur barn- och elevhälsan ska utvärderas och utvecklas. Skolans huvudman ska 

utvärdera utbildningen och delta i den utvärdering som landskapsregeringen beslutar 

om. Målsättningen med utvärderingen är att säkerställa att barn- /elevhälsan uppfyller 

lagen och förbättra förutsättningarna för en trygg verksamhet.  

Utvärderingen av barn- och elevhälsan ligger som grund för den uppskattade behovet 

av elevhälsotjänster. 

 

 

 

 

Utvärdering och uppföljning av elevhälsan bör ske kontinuerligt då även detta 

dokument uppdateras.  

Årliga utvärderingar tex KiVa-enkät, Hälsa i skolan skall fungera som grund 

för vidare utveckling av elevhälsoarbetet. 

 



Arbetsplan  

Daghemmet Videungen 

 

 

  

Bilaga A – Ks § 128
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Antagen av kommunstyrelsen genom § xx/2.11.2022. 

1. INLEDNING 

I enlighet 2 § del II i LL (2020:32) om barnomsorg och grundskola varje 

gruppfamiljedaghem, daghem och fritidshem upp en arbetsplan som beskriver hur 

verksamheten ska genomföras. I arbetsplanen ska beskrivas hur verksamheten 

genomför barnomsorgens målsättning och enhetens ska precisera och tydliggöra de 

metoder enheten använder för att uppfylla målsättningar och riktlinjer som slagits fast 

i lagen och läroplanen. Daghemsföreståndaren ansvarar över att arbetsplanen 

sammanställs i samråd med personalen. Vårdnadshavarna ska informeras om 

innehållet i arbetsplanen.  Arbetsplanen ska godkännas av kommunen.  

Arbetsplanen ska fungera som ett komplement till läroplanen för att tydliggöra 

och konkretisera hur enheten arbetar och vilka rutiner som finns gällande de 

övergripande områdena.  Arbetsplanen är ett sätt för enheten att förtydliga det 

arbetet som görs utåt gentemot dem som kanske inte tar/tagit del av läroplanen 

för barnomsorgen. Med tanke på detta är mallen för arbetsplan utarbetad med 

utdrag ur läroplanen vid varje kapitel. 

2. BARNOMSORGENS UPPDRAG OCH VÄRDEGRUND 

Barnomsorgen bygger på uppfattningen om barndomens egenvärde. Varje barn är unikt 

och värdefullt precis så som det är. Alla barn har rätt att bli hörda, sedda, tagna i 

beaktande och förstådda som individer och som medlemmar i sin grupp. Barnets bästa 

ska komma i första hand, att barnet har rätt att må bra, få omvårdnad och skydd, att 

barnets åsikter ska beaktas samt att barnet ska behandlas likvärdigt och att barnet inte 

får diskrimineras. Verksamheten ska vara inkluderande och ordnas i samarbete med 

vårdnadshavarna. Varje barn har rätt till lärande som kännetecknas av uppmuntrande 

respons och öppet bemötande. God omsorg är grunden för barnets välmående och 

lärande och är en viktig del i den dagliga verksamheten. Barnet ska bemötas utifrån sin 

egen identitet, sina egna förutsättningar, erfarenheter, upplevelser och tankar.  

Det ligger i varje personals uppdrag att aktivt arbeta för att den gemensamma 

värdegrunden i verksamheten förverkligas. Alla som arbetar i verksamheten behöver 

reflektera över sin egen del som påverkare och ta till sig den värdegrund som formuleras 

i läroplanen för barnomsorgen på Åland.  
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2.1. Målsättningar för verksamhetsåret 

Alla enheter ska inför varje nytt verksamhetsår planera vilka delområden i läroplanen 

man väljer att fokusera på under året. Vad man väljer att formulera som specifika 

målsättningar ska synas i enhetens hela verksamhet under läsåret. Enhetens specifika 

målsättningar kan handla om att fokusera på områden som konstaterats vara 

utmanande i enhetens interna utvärdering (t.ex. att utveckla det språkutvecklande 

arbetssättet för att främja barnens språkutveckling) eller teman som formulerats av 

Arbetet med värdegrunden handlar om att utveckla ett förhållningssätt som bygger 

på grundläggande demokratiska värderingar. Det handlar om att tillvarata barnens 

rättigheter och utveckla deras demokratiska kompetens. 

På Videungen vill vi jobba för en trygg och stimulerande miljö där man respekterar 

allas lika värde. I en trygg, tillåtande och reflekterande miljö kan barnen utvecklas 

mångsidigt och bli delaktiga och trygga barn. Genom att se varje individ, ha tilltro 

till dess behov, förmåga och vilja, utvecklas barnens självständighet och 

ansvarstagande. 

På Videungen finns plats för glädje och skratt, att ha roligt tillsammans skapar goda 

relationer. Därför har leken en central plats i allt vi gör. 

Värdegrundsarbetet diskuteras återkommande på personalens mötes- och 

planeringsdagar. Vi reflekterar, dokumenterar och följer upp att vår värdegrund 

förverkligas i det dagliga arbetet. 

 

Vårt mål är att få barnen delaktiga i beslut som gäller dem själva eller hela gruppen. 

Vi stöder barnens delaktighet vid återkommande, dagliga stunder såsom samlingar 

och andra rutinsituationer. Alla barn ska få känna sig sedda och hörda i en respektfull 

och positiv atmosfär, där såväl barn som personal inväntar sin taltur. 

Vi kommer under året att jobba med medveten motorisk träning (MMT) eftersom en 

god motorisk utveckling hos barnet ger en god grund och förutsättning för fortsatt 

lärande i grundskolan. Regelbunden träning av de elva grundläggande motoriska 

övningarna medför att hjärnan och hjärnsystemet får möjlighet att mogna och 

utvecklas.  

Under året kommer vi att arbeta medvetet språkutvecklande med samtliga barn, i små 

grupper, helgrupp samt individuellt.  Vårt mål är att skapa dagliga tillfällen till 

stimulerande språkliga aktiviteter såsom sagostunder, språklek och samtal.  

Språk, motorik, känslor och sinnen utvecklas periodvis men är helt beroende 

av varandra. För att utveckla sitt språk behöver hela barnet stimulans. 
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landskapsregeringen som ska genomsyra (Åland 100, fokusområden inom 

implementeringen av läroplanen) verksamheten. 

3. ENHETENS KONTAKTUPPGIFTER OCH UPPGIFTER OM TJÄNSTER 

3.1. Barnantal och avdelningar 

 

3.2. Ledning och personal 

3.3. Verksamhetsårets kalendarium och hålltider  

 

 

 

Daghemsföreståndare, tel.nr: +358 18 359044 

Barnomsorgsledare, tel.nr: +358 18 349445 

Speciallärare i barnomsorg, tel.nr: +358 457 3425053 

Utbildningschef SÅUD, tel.nr: +358 18 328717 

 

Verksamheten pågår hela året, 1.8–31.7, och utgår från barnens intressen och 

behov. 

Vårdnadshavarmöte hålls under höstterminen och vårdnadshavarsamtal för det 

enskilda barnet minst en gång per år. 

Planeringsdagar för personalen hålls två gånger per termin. 

Dagsrutiner: 

7.45-8.00 Morgonmål serveras 

9.00 Utelek/ Aktivitet / Samling  

10.45 Lunch  

11.45 Vila/ 5-årsverksamhet / Förundervisning  

12.30 Fri lek  

14.00 Mellanmål  

14.30 Sagostund  

15.00 Fri lek, ute eller inne 

Daghemmet Videungen, 21 platser i åldern 1–8. 

Tel.nr: +358 18 359045, +358 457 3838537 
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4. JÄMLIKHET OCH JÄMSTÄLLDHET 

Inom barnomsorgen ska personalen aktivt arbeta för att möjliggöra delaktighet för alla 

på lika villkor och alla barn ska ha en möjlighet att fritt uttrycka sina åsikter i alla frågor 

som gäller dem. Barnomsorgen ska främja förståelse för andra människor och stödja 

utvecklingen av empatisk förmåga. Barnet ska ges möjligheter att utveckla sina 

färdigheter och göra sina val oberoende av förväntningar baserade till exempel på kön, 

ursprung, kulturell bakgrund eller andra orsaker som gäller barnet som person. 

Personalen ska skapa en atmosfär som värderar mångfald och förhålla sig 

professionellt, öppet och respektfullt också till mångfalden av familjer och familjers 

olika språk, kulturer, åskådningar och religioner, traditioner samt syn på fostran. Detta 

ger också goda förutsättningar för ett bra samarbete kring barnets vårdnadshavare. 

5. HÅLLBAR UTVECKLING 

Barnomsorgen ska bidra till att bygga upp barnets positiva framtidstro och fästa 

uppmärksamhet vid vikten av en hållbar livsstil. Hållbarhet ska utifrån barnets 

utvecklingsnivå genomsyra hela barnomsorgens verksamhet. Barnet ska ges möjlighet 

att utveckla kunskaper om hur olika val som människor gör bidrar till eller hindrar en 

hållbar utveckling så att personalen vägleder barnet att tillägna sig hälsosamma och 

hållbara levnadsvanor. 

Som personal ser vi varje barn som en enskild individ oberoende av kön, ursprung och 

kulturell bakgrund eller andra orsaker som gäller barnet som person. 

Personalen i verksamheten är förebilder, vi behöver granska oss själva och 

uppmärksamma varandra på hur vi använder språk och gester i arbetet med barnen.  

Miljön och materialet ska vara tillgängligt för alla och barnen erbjuds varierande 

aktiviteter och valmöjligheter. 

Vi vuxna är närvarande och aktiva i leken för att kunna inkludera, inspirera och 

utmana alla barn.  

I arbetet med att stärka det sociala samspelet och empatin hos barnen använder vi bl.a. 

Kompisböckerna som tar upp situationer som kan uppstå på daghemmet eller hemma 

och som handlar om att vara en bra kompis.  

 

 

 

Vi arbetar med att skapa förståelse för samband i naturen och naturens olika kretslopp 

samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra. Vi gör barnen 

medvetna om resursanvändningen vid de dagliga rutinerna och skapar förståelse för 

hur våra olika val kan bidra till en hållbar utveckling. Mycket av det material som 

används i verksamheten är återbruk. 

Genom att vistas i och värna om skog och närmiljö upptäcker barnen mångfalden och 

rikedomen i vår natur, de får ta ansvar och känna att de har möjlighet att påverka. 
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6. ARBETET MED BARNS DELAKTIGHET OCH INFLYTANDE 

Varje barn har rätt till delaktighet och inflytande och barnet i barnomsorgen ska ges 

möjlighet att påverka verksamhetsinnehållet utifrån sin mognadsgrad. Barnet ska få 

lära sig om sina rättigheter och ska ha en möjlighet att uttrycka sina åsikter i alla frågor 

som gäller dem. Barnets åsikter ska beaktas i förhållande till barnets ålder och mognad.   

De demokratiska principerna att kunna påverka, ta ansvar och vara delaktig ska gälla 

alla.  Verksamheten inom barnomsorgen ska lägga grunden för förståelse av 

demokratibegreppet och förbereda barnet för delaktighet och ansvar och för de 

rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle.  Detta förutsätter 

att man medvetet utvecklar arbetssätt och strukturer som främjar delaktighet.  

7. VÄLBEFINNANDE 

I all barnomsorg ska barnets behov av lek, trygga människorelationer samt positiva 

erfarenheter som stärker självkänslan tillgodoses. Verksamheten i barnomsorgen ska 

fokusera på att stärka det positiva, ta tillvara barnets styrkor och skapa meningsfullhet 

genom glädje i lärandet. På detta sätt stöds och utvecklas den psykiska hälsan och 

välbefinnandet hos både barn och vuxna i verksamheten. Att i verksamheten skapa 

strukturer som uppmuntrar till mod, mångfald och nytänkande skapar barn och vuxna 

som är trygga i sig själva och mår bra. 

Vi arbetar regelbundet med att få barnen delaktiga i beslut som gäller dem själva eller 

hela gruppen. Vi stöder barnens delaktighet vid återkommande, dagliga stunder 

såsom samlingar och andra rutinsituationer. Alla barn ska få känna sig sedda och 

hörda i en respektfull och positiv atmosfär, där såväl barn som personal inväntar sin 

taltur. 

I början av höst och vårterminen intervjuas barnen om hur de trivs på daghemmet 

och vad de har för önskemål kring verksamheten. 

Vi håller månadsvisa barnrådsmöten där vi fångar upp barnens tankar och intressen 

och målsättningen är att planera kommande verksamhet tillsammans med barnen. 

De yngre barnens intressen fångar vi upp genom att observera leken och de val de 

gör. 

 

. 
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Barnomsorgens ska fokusera på att mångsidigt stärka psykologiskt välbefinnande och 

resiliens hos både barn och personal. Att stärka resiliens sker bland annat genom ett 

systematiskt arbete med att stärka relationskompetens och de socioemotionella 

färdigheterna. Barnet ska ges möjligheter till att utveckla sin medkänsla med andra och 

sin självmedkänsla. Ledord inom verksamheten är vänlighet och omtanke mot sig själv 

och andra, att skapa positiva relationer och skapa engagemang. Ett lösningsfokuserat 

förhållningssätt där personalen fokuserar på tidigare framgångar och det som fungerar, 

barnets styrkor, lösningar i samarbete med barnet och vårdnadshavarna samt de dolda 

resurser barnet har ger förutsättningar till att skapa trygga vuxna och barn. 

7.1. Leken 

Leken har ett egenvärde inom barnomsorgen och goda lekmöjligheter är en del av 

barnomsorgens målsättning. Lekens betydelse för barnets välbefinnande, utveckling 

och lärande ska beaktas i all planering av verksamheten. Leken har fysisk, psykologisk, 

pedagogisk och social betydelse för barnets utveckling. Personalens rutiner och uppsikt 

är avgörande för att skapar   utomhusområden och lekmiljöer där barnet känner sig 

tryggt. 

8. ARBETSSÄTT OCH LÄRMILJÖER  

Läroplanen har utarbetats utifrån en pedagogisk grundsyn där barnet har en aktiv roll. 

I barnomsorgen ska finnas sådana lärmiljöer där barnet ges möjlighet att själva göra 

aktiva val och barnets egna idéer kan tas tillvara. Personalen ska använda sig av 

varierande metoder och arbetssätt för att stöda barnets personliga växande, utveckling 

och lärande. Verksamheten fokuserar på att stärka det positiva, ta tillvara barnens 

styrkor och skapa meningsfullhet genom glädje i lärandet. Pedagogisk dokumentation 

och planering hör ihop med ett utforskande arbetssätt som bygger på ett gemensamt 

Leken genomsyrar allt det vi gör på daghemmet. På förmiddagarna avsätts mycket tid 

för utelek, mestadels fri lek, men utevistelsen innehåller även ledd lek. Efter vilan finns 

det utrymme för fri lek inomhus i mindre grupper för de barn som inte sover. 

Personalen har uppsikt över barnens lek och har då möjlighet att observera och 

reflektera över barnens lek och samspel. Vår roll är att skapa förutsättningar, 

motivera, inspirera, inkludera och utmana för lek och lärande utifrån barnens 

intressen både inom- och utomhus.  

  

 

 

Vi strävar till en trygg anknytning genom att varje dag aktivt bekräfta varje barn på ett 

positivt och vänligt sätt. Vi arbetar för att barnen ska kunna förstå och hantera sina 

tankar, känslor och handlingar. Detta gör vi genom lek, samtal, utbildningsprogram, 

böcker och känslobilder. 

Vi tar tag i problem och konflikter när de uppstår, dessa samtal bidrar till att utveckla 

den kommunikativa och empatiska förmågan och kan ses som goda lärtillfällen. 

 

 

 



 Lumparlands kommun 

9 
 
 

experimenterande och undersökande som inkluderar både barn och personal. Ett 

språkutvecklande arbetssätt gynnar alla barn och deras språkutveckling, trots att det är 

särskilt viktigt för ett barn med utmaningar inom språkområdet eller de barnen med 

annat modersmål än svenska. 

8.1. Mångsidiga arbetssätt 

Ett barn lär med alla sinnen och därför är det viktigt att lärandet i barnomsorgen sker 

genom att barnet ges möjlighet att bearbeta på flera olika sätt, att lärandet bygger på 

dialog och relationer, liksom att barnet är medskapare i de verksamheter och miljöer 

som de tillhör. Verksamheterna bör därför präglas av variation och bidra till barnets 

möjligheter att skapa kunskap på många, olika sätt. Några viktiga strategier för 

verksamhetens arbetssätt är, förutom variation, betydelsen av lärandesituationen, att 

utmana och stötta barnet i sitt lärande och att vidareutveckla sitt eget kunnande inom 

en mångfald av områden med syfte att stödja barnets idéer och utveckling. 64F Pedagogiska 

arbetssätt såsom upplevelsepedagogik, autentiska lärmiljöer kombinerat med möjlighet 

till fysisk aktivitet och interaktion skapar positiva upplevelser av lärande och motiverar 

barnet. 

Mångsidiga arbetssätt förutsätter mångsidiga lärmiljöer som beaktar barns behov av att 

röra på sig. Fysisk aktivitet inom barnomsorgen handlar oftast om fysiskt aktiva lekar. 

Fysisk aktivitet spelar en viktig roll i barnets utveckling och har kopplingar till barnets 

fysiska tillväxt, utveckling och lärande.  Barnomsorgen spelar en viktig roll i främjandet 

av varje barns rätt till en hälsosam utveckling och det behöver därför finnas gott om 

tillfällen för fysisk aktivitet inom barnomsorgen.  

8.2. Lärmiljö  

I begreppet lärmiljö innefattas lokaler, platser, gemenskaper och personer, metoder, 

redskap och tillbehör som stödjer barnens utveckling, lärande och kommunikation. 

Lärmiljöerna ska utvecklas så att de mål som fastställs för barnomsorgen kan uppnås 

och så att de stödjer barnens sunda självkänsla och utvecklingen av sociala färdigheter 

och förmågan att lära sig.  Barnets tankar, idéer, egna erfarenheter, kunskaper, intresse, 

förslag och individuella behov ska beaktas, tas tillvara och synliggöras i lärmiljöerna. 

Barnet ska ha möjlighet att utforska världen med alla sina sinnen och med hela kroppen. 

Besök i närmiljö, skog och natur är återkommande inslag i verksamheten. 

Gemensamma upplevelser i naturen ger rikliga tillfällen till ett varierande arbetssätt 

där kropp, sinnen och fysisk aktivitet har en central roll. Under hela året jobbar vi med 

medveten motorisk träning (MMT) då stor vikt läggs vid de grundläggande motoriska 

rörelserna. 

Vi uppmuntrar till fritt skapande men handleder vid behov och introducerar nya 

tekniker och material. 

Sång, musik och rytm- och rörelselek inomhus och utomhus är stående inslag i 

verksamheten. 
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Lärmiljöerna ska erbjuda barnet olika möjligheter till meningsfull sysselsättning, 

mångsidiga och fysiska aktiviteter, lekar och spel, men också till vila samt lugn och ro. 

De vuxna i lärmiljön är viktiga för att ta tillvara möjligheter för lärande utifrån barnets 

intresse. Barnet får möjligheter att utforska, upptäcka och erfara världen omkring sig 

genom kompetent personal som kan urskilja, bekräfta och utmana barnets 

lärandeprocess. Personalens goda relation till barnet är också centralt för att skapa en 

bra lärmiljö. 

8.3. Språkutvecklande arbetssätt 

Småbarnsåren är avgörande för språkutvecklingen och därför är ett språkutvecklande 

arbetssätt en av grundstenarna i barnomsorgens verksamhet. Genom att fokusera på 

barnets språkutveckling kan barnomsorgen bidra till att stärka deras självförtroende, 

trygghet, inkludering och flerspråkighet, såväl som litteracitet och kreativitet. Att 

stimulera barnets språkliga medvetenhet och språkutveckling är två viktiga delar i det 

språkutvecklande arbetssättet i barnomsorgen. Tidiga insatser på att utveckla barnets 

språkliga medvetenhet genom fonologiska övningar som genomförs på ett systematisk, 

strukturerat och kontinuerligt sätt ger en god grund för barnets fortsatta utveckling mot 

litteracitet.  

Barnens process mot att bli läsande individer påbörjas i högläsningen. Barn kan redan 

från tidig ålder förstå att tecknen och bilderna på pappret berättar något som sedan kan 

läsas upp eller berättas om och om igen. I barnomsorgen ska barnet möta en 

stimulerande läsmiljö. För att skapa en sådan behövs miljö, där barnet läses för och det 

finns tid för läsning, där barnet ser att vuxna läser och där de uppmuntras att interagera 

med text som finns i de miljöer där barnet vistas. För en god språkutveckling hos barnet 

behövs en gemensam förståelse med hemmet för hur man som förebild påverkar barns 

utveckling till läsare.  Här är också vårdnadshavarna och andra vuxna runt barnet en 

viktig resurs som läsande förebilder eftersom barn som ser vuxna och äldre barn läsa 

eller använda texter på olika utvecklar en uppskattning för använda tryckt material och 

kan komma att använda tryckt material själv i större utsträckning. 

Lärmiljöerna byggs utifrån barnens intresse och nyfikenhet. Dessa ska vara 

föränderliga, inspirerande och inbjuda till lek och lärande. Barnen och de vuxna 

utforskar tillsammans. 

Leksaker, spel och pussel byts ut regelbundet för att ge variation och ny inspiration. 
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8.4. Pedagogisk dokumentation och planering 

Pedagogisk dokumentation är ett arbetssätt för att planera, genomföra, utvärdera och 

utveckla barnomsorgens verksamhet. Den information och förståelse som 

dokumentationen bidrar till ska användas till exempel för att arbetssätten, lärmiljöerna, 

verksamhetens mål, metoderna och innehållet kontinuerligt ska kunna anpassas enligt 

barnens intressen och behov.  

För att kunna följa varje barns utveckling och lärande behöver det finnas 

dokumentation för alla barn i daghemsverksamhet inom barnomsorgen och 

dokumentationen behöver analyseras utifrån vilka möjligheter det enskilda barnet får 

för att kunna utvecklas och lära. När dokumentationen sker kontinuerligt och 

systematiskt är det möjligt att följa och analysera hur verksamheten stimulerar och 

utmanar barnet i deras utveckling och lärande. Det är först när varje barns möjligheter 

till utveckling synliggörs som det går att utvärdera hur man i verksamheten arbetar mot 

målen i läroplanen. Barnet själv ska kunna gå tillbaka och se över sin lärandeprocess, 

hen behöver själva få se att hen lärt sig och utvecklats.  

  

Vi läser dagligen och har boksamtal kring innehållet, bilder och ords betydelse.  

Munmotoriken stärks genom olika sagolekar för att barnen ska få ett tydligt tal.  

Språket stimuleras och nya begrepp lärs in genom att pedagogerna aktivt benämner 

allt skeende i daghemmets alla rutiner och aktiviteter.  

Den språkliga medveten tränas genom: -lyssnandelek, -rim, -ramsor, -stavelser, -

diskussion om ord och meningar, -genom att lyssna efter och dela upp ord i fonem.  

På biblioteket får barnen bekanta sig med utbudet och låna böcker som fångar deras 

intresse. De får också höra en annan vuxen läsa sagor och berättelser. Vi bjuder också 

in skolbarn att läsa för barnen, de äldre barnen blir på så vis goda läsande förebilder. 

 

 

 

 

 

 

Personalen kommer under året att delta i fortbildning gällande pedagogisk 

dokumentation. 

Vi startar terminen med att intervjua barnen kring deras tankar och önskemål om 

daghemsvistelsen. Vi observerar och dokumenterar dagliga iakttagelser för att kunna 

reflektera kring barnens och personalgruppens utveckling. 

Barnen har en egen pärm där vi och de själva samlar material som åskådliggör deras 

lärandeprocess. 

En lärlogg för barnets utveckling och lärandeprocesser ska finnas för varje barn 

på daghemmet, landskapsregeringen kommer att ge ut anvisningar för hur 

lärloggen ska användas. 
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8.5. Digitala arbetssätt och digital kompetens 

Betydelsen av digitala färdigheter i samhället ökar och personalen inom barnomsorgen 

behöver förhålla sig till detta. En av barnomsorgens uppgifter är att främja jämlikheten 

i utbildningen och det är därför viktigt att varje barn får tillräckliga digitala färdigheter 

för framtiden. Digitala färdigheter är också i sig ett betydande verktyg för lärande. För 

att möjliggör kvalitativ inlärning i digitala miljöer behövs utöver digitala verktyg och 

behövs också digitalpedagogiskt kunniga lärare i kombination med högklassiga digitala 

tjänster. Vilka digitala färdigheter som behövs, den digitala kompetensen, förändras 

över tid i takt med att samhället, tekniken och olika digitala tjänster förändras. Det 

varierar också med barnets ålder. Digitala arbetssätt och digitala verktyg ska användas 

på ett medvetet sätt som gynnas barns lärande. 

  

9. OMSORG, KOST OCH VILA 

Barnomsorgen ska främja allsidig fysisk, emotionell, social och kognitiv utveckling.   

Förutom den pedagogiska verksamheten är det därför också viktigt att se till barnets 

behov av tid för återhämtning och vila, trygga relationer, att stärka barnets möjligheter 

till att tillägna sig en positiv hållbar inställning till mat och goda matvanor. 

9.1. Omsorg 

Verksamheten i barnomsorgen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, 

där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Omsorg innebär att tillgodose 

barnets fysiska grundbehov, men också den emotionella omsorgen om barnet. 

Vardagsrutiner som innefattar barnets grundbehov och andra dagligen återkommande 

situationer, till exempel måltider, att klä på och av sig, vila och att sköta sin hygien, är en 

viktig del av barnets dag. För den emotionella omsorgen och för barnets utveckling är 

samspelet mellan barn och personal viktigt.  Ömsesidiga och respektfulla relationer och 

närhet utgör grunden för god omsorg. Barn mår bra av att knyta kontakter med andra 

människor och har ett behov av både trygga vuxna relationer och relationer med 

jämnåriga. 

Personalen kommer att delta i planerad fortbildning på området under hösten 2022. 

Vi arbetar för att få ökade resurser för att främja den digitala kompetensen hos såväl 

barn som vuxna. Vi planerar bl.a. att införskaffa programmeringsmaterial för att barnen 

på ett lekfullt sätt ska få prova på programmering som en del av sitt digitala lärande.  

I nuläget används appar på läsplatta för att träna språkliga och matematiska begrepp. 
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9.2. Kost 

Barn i barnomsorgen ska erbjudas en hälsosam och lämplig kost som fyller barnets 

näringsbehov.   Närproducerade råvaror används i så stor utsträckning som möjligt och 

matsvinn undviks.   Hälsosamma och allsidiga huvudmål och mellanmål av hög kvalitet 

främjar barnens välbefinnande och hälsa. Maten ska erbjudas tillräckligt ofta under 

dagen. Maten som barnet behöver påverkas både av barnets individuella behov och 

längden på barnets närvaro under dagen i barnomsorgsverksamheten. De gemensamma 

måltiderna fungerar som en social och pedagogisk situation för barngruppen där barnen 

bland annat lär sig gott bordsskick och att ta hänsyn till varandra. 

 

 

  

Verksamheten har en tydlig och begriplig struktur där varje barn ska få känna sig 

sedd och hörd. Barnen ges tid och uppmuntran att vid de olika rutinsituationerna 

pröva själva för att på det viset få känna sig kompetenta och självständiga. Som 

personal ska vi vara närvarande förebilder och vägvisare. Vi betonar vikten av 

hjälpsamhet gentemot varandra i vardagen och fokuserar på allas möjligheter och 

styrkor. 

Vid inskolningen av nya barn på daghemmet jobbar vi för att barnet ska få en trygg 

anknytning till en personal. Det gagnar alla barn och i synnerhet de barn som har 

svårt med förändringar och utmaningar i daghemsvistelsen. 

 

 

Måltiderna är för oss en social och pedagogisk situation där barnen får lära sig gott 

bordsskick och att ta hänsyn till varandra. De får öva sig att vänta på sin tur och att be 

om mat och skicka vidare till sina bordskamrater. I samtalet kring matbordet finns, 

förutom att diskutera goda kostvanor, rikliga tillfällen att öva språkliga och 

matematiska begrepp. Barnen är delaktiga och ges möjlighet att påverka sitt eget 

ätande med oss vuxna som modeller och vägledare. Måltiderna är en trevlig del av 

dagen där personal och barn i lugn och ro hinner samtala med varandra.  
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9.3. Vila  

Barn har rätt till lek, vila och fritid.  Balansen mellan aktiviteter och vila återhämtning 

är viktigt inom barnsomsorgens verksamhet. Det är också viktigt att tänka på att många 

barn, också lite äldre barn, kan bli trötta och uppleva en ökad stress under 

eftermiddagarna, vilket man behöver beakta då dagens planeras för balans mellan 

aktivitet och vila.   Vilan i barnomsorgens verksamhet behöver därför utgå från det 

enskilda barnets behov, som kan komma att variera. Under vilan behöver särskilt 

beaktas barnets integritet och personalens lyhördhet inför barnets signaler och behov 

är viktigt 

10. ARBETET MED FÖRVERKLIGANDE AV LÄROMRÅDENA INOM 

BARNOMSORGEN 

För att planera en kvalitativ barnomsorg och för att stöda barnets utveckling och 

lärande är det viktigt att det råder balans mellan social, emotionell, fysisk och kognitiv 

utveckling. Därför är det viktigt att i planeringen av verksamheten beakta och känna till 

betydelsen av lek, kontakt med naturen, musik, konst och fysisk aktivitet. Det är också 

centralt att man i verksamheten främjar barnets deltagande, initiativ, och 

självständighet, att problemlösning och kreativitet får ta plats och att uppmuntra sådant 

lärande som omfattar resonemang, undersökning och samarbete. 9Utifrån detta ska 

lärarna i barnomsorg tillsammans med barnet planera och genomföra en mångsidig och 

helhetsskapande pedagogisk verksamhet med utgångspunkt i fem lärområden.  

Dessa fem lärområden är likvärdiga och barnet har rätt att få mångsidiga upplevelser 

inom de olika lärområdena. Personalen ska se till att den pedagogiska verksamheten, 

som planeras av lärare i barnomsorg, men förverkligas av hela arbetslaget tillsammans, 

främjar utvecklingen och lärandet hos barn i olika åldrar. 

Lärområden inom barnomsorgen: 

− Språk och kommunikation 

− Skapande, kultur och estetiska uttrycksformer 

Vi diskuterar kring goda levnadsvanor och balansen mellan aktivitet och vila och 

betonar vikten av att få en stunds vila och återhämtning varje dag på daghemmet. 

Under sömnen bearbetar hjärnan alla intryck och nya upplevelser och lagrar kunskap 

och minnen  

De yngsta barnen vilar i eget utrymme efter lunchen tillsammans med en närvarande 

personal. Under vilan lyssnar barnen på saga eller avslappnande musik. Vissa barn 

behöver en längre stunds vila medan andra stiger upp efter en kortare tid. 

Även fem- och sexåringarna vilar till sagoberättande en kort stund innan fem- och 

sexårsverksamheten startar. 
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− Mångfald, gemenskap och samhälle 

− Matematiskt tänkande, hållbarhet och utforskande 

− Kropp, hälsa och utveckling  

Det är viktigt att alla barn har möjlighet att lära sig och få arbeta i egen takt och utveckla 

sina färdigheter i mångsidiga lärmiljöer i växelverkan med andra barn, läraren och den 

övriga personalen. Syftet med lärområdena är att erbjuda barnet nya och inspirerande 

lärandeupplevelser och möjligheter att arbeta med uppgifter som innehåller lämpliga 

utmaningar i lärandet. Barnets olika behov av stöd ska beaktas i verksamheten och 

barnet ska ges tillräckligt stöd genast när behov uppstår.  

Barnens intressen, behov och förmågor tas tillvara då verksamheten planeras. De olika 

lärområdena är nära sammanflätade i allt vi gör på daghemmet. Barnen ska ges tid och 

möjlighet att självständigt eller tillsammans med andra utforska, uppleva och resonera 

kring stort och smått i deras värld. 

Miljön utomhus och inomhus ska inbjuda till fantasifylld och kreativ lek och lärande 

för att väcka intresse och nyfikenhet hos barnen. Lärandet sker i nära samspel med 

personal och andra barn. 

Vardagsrutinerna erbjuder stor möjlighet till lärande då personalen verbaliserar det 

som sker samt uppmuntrar barnen att komma med egna tankar, idéer och 

problemlösningar. 
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11. FÖRUNDERVISNINGEN 

Syftet med förundervisningen är att förbereda barnet för livet och fortsatt lärande och 

utbildning. Förundervisningen kan bedrivas ihop med övrig barnomsorgsverksamhet 

och/eller separat för de barn som ingår i förundervisningen. Under 

förundervisningsåret arbetar man utifrån samma lärområden som berör hela 

barnomsorgen, men med förstärkt fokus på skolförberedande centralt innehåll. Även 

om innehållet är skolförberedande ska det bearbetas med leken som utgångspunkt och 

genom mångsidiga arbetssätt, med konkret och visuellt material och genom ett 

gemensamt utforskande.   

 

  

Förundervisningen pågår under hela daghemsvistelsen men året innan skolstart 

fokuserar vi extra på skolförberedande innehåll. Förundervisningsbarnen jobbar, leker 

och lär både i sin egen grupp och tillsammans med femåringarna. 

I förundervisningen läggs grunden för att barnen ska klara sig självständigt i skolan. Det 

är viktigt att barnen lär sig lyssna och ta instruktioner. Barnen behöver också lära sig 

sköta sin personliga hygien samt sina egna tillhörigheter. 

Stor vikt läggs på att utveckla barnens sociala kompetens och empati. Vi använder bl.a. 

Kompisböckerna, som baseras på FN:s barnkonvention, för att öka barnens kunskap och 

förståelse för sina rättigheter. Genom böckerna får barnen en förståelse för vikten av 

tolerans och respekt för andra människor. 

Den språkliga medvetenheten stärks genom strukturerat och kontinuerligt arbete enligt 

Bornholms modellen.  

Barnens matematiska utveckling stöds genom att upptäcka och utforska fenomen i 

natur och miljö, genom att räkna, jämföra och konstruera med lekmaterial, genom 

problemlösning och begreppsinlärning i vardagssituationer. 

I skapande verksamhet får barnen använda mångsidiga tekniker, redskap och material. 

Motorisk medveten träning och rörelselek inom- och utomhus tränar barnens 

koordination, balans och koncentration vilket ger bättre förutsättningar för fortsatt 

lärande. 

Rutiner under förundervisningsåret 

I början av höstterminen gör speciallärare och/eller lärare KTI (Kontrollerad Tecknings 

Iakttagelse) med barnen. 

Information om förundervisningen ges till vårdnadshavarna på höstens 

vårdnadshavarmöte. 

Speciallärare utför under förundervisningsåret en kartläggning över barnets utveckling 

och lärande. 

Överföringssamtal med lärare och skolföreståndare på våren innan skolstart. 

Förundervisningsbarnen besöker skolan i april-maj. 
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12. STÖD FÖR UTVECKLING OCH LÄRANDE 

Varje barn inom barnomsorgen har enligt sitt behov rätt till stöd för sin utveckling och 

sitt lärande.  Barnomsorgen ska bereda gynnsamma förutsättningar för barnets allsidiga 

utveckling genom att på olika sätt arbeta förebyggande och genom att erbjuda olika 

stödåtgärder.  Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att tidigt identifiera hinder för 

utveckling och lärande och att sätta in stödfunktioner i förebyggande syfte. Genom tidigt 

och rätt riktat stöd kan man främja barnets utveckling, lärande och välbefinnande. 

Barnets behov av stöd, förverkligande av stöd och utvärdering av stöd sker i samråd 

med barnet och barnets vårdnadshavare. 

För att kunna upptäcka stödbehovet ska barnets möjlighet till utveckling och lärande 

utvärderas kontinuerligt i den dagliga verksamheten. Barnets möjligheter till utveckling 

och lärande följs upp i samarbete med barnet och vårdnadshavarna och dokumenteras 

i loggen för barnets utveckling och lärandeprocess vid loggens uppföljning. 

Uppmärksamhet fästs vid att i ett tidigt skede känna igen möjliga hinder eller 

svårigheter för barnets växande och lärande. Det stöd som barnet får ska vara flexibelt, 

långsiktigt planerat och ska ändra enligt barnets behov. För att trygga barnets 

utveckling och lärande är det viktigt att stödet ges i rätt tid och på rätt nivå så länge som 

barnet har behov av stödet. 

 I bilden beskrivs arbetsgången för stör för barnets utveckling och lärande: 
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12.1. Allmänpedagogiskt stöd 

Det allmänpedagogiska stödet är en del av den dagliga pedagogiska verksamheten och 

riktar sig till alla barn som tillfälligt behöver stöd för sin allsidiga utveckling. 

Allmänpedagogiskt stöd innebär att alla barn ska få ett individanpassat bemötande 

inom ramen för det allmänpedagogiska arbetet. I verksamheten innebär detta 

exempelvis att: 

− utgå från barnets intressen behov och styrkor 

− beakta barns olika sätt att lära sig  

− arbetssätten varierar  

− smågruppers sammansättning varierar vid behov  

− den pedagogiska miljön är ändamålsenlig 

− verksamheten åskådliggörs med bilder 

− samspelet mellan barn och vuxna är fungerande och att de dagliga rutinerna 

stödjer barnet.  

− barnet får kortvarigt tillfälligt stöd av kurator 

12.2. Specialbarnomsorg 

Specialbarnomsorg ges då barnets behov av stöd är regelbundet och då situationen 

kräver stöd av speciallärare i barnomsorgen. Specialbarnomsorg ska ges av kommunen 

i den omfattning som barnet har behov av det som specialpedagogiskt stöd eller 

mångprofessionellt stöd.  

För varje barn inom barnomsorgen som beviljats specialpedagogiskt eller 

mångprofessionellt stöd ska de särskilda stödinsatserna utformas och sammanfattas i 

en individuell plan för stöd för utveckling och lärande, SUL, som dokumenteras i 

lärloggen för barnets utveckling och lärandeprocess  

Varje barn bemöts utifrån sina förutsättningar och behov. Vi arbetar i små 

grupper för att bättre kunna individanpassa och stödja samt utmana i barnets 

utveckling. Vid behov används bildstöd för att tydliggöra verksamheten. Vi 

samtalar med vårdnadshavarna kring barnets vardag, behov och styrkor och 

bokar in ett vårdnadshavarsamtal om vi ytterligare behöver diskutera barnets 

behov av tillfälligt stöd. 

I barnhälsogruppen kan ärenden som gäller barns behov av tillfälligt stöd 

diskuteras tillsammans med specialläraren. 
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Specialpedagogiskt stöd kan innebära                 Mångprofessionellt stöd kan innebära 

 

 

 

  Specialläraren i barnomsorg ansvarar för den specialpedagogiska verksamheten 

vid alla enheter inom barnomsorgen i Lemland och Lumparland.  

Specialläraren besöker daghemmen regelbundet och deltar då i verksamheten 

genom att göra gruppobservationer, enskilda observationer, kartläggningar och 

utredningar inför beslut om specialpedagogiskt stöd och genom att vid behov delta 

i samundervisning med lärarna i barnomsorg. Specialläraren är med i varje 

daghems barnhälsogrupp och ansvarar där för de frågor som rör specialpedagogik. 

Verksamheten på enheterna riktas i första hand till den pedagogiska personalen 

genom handledning och rådgivning gällande specialpedagogiska frågor. I fråga om 

enskilda träningsstunder för specifika barn gör specialläraren kartläggningar över 

behovet, samt planerar träningen och handleder lärarna i hur träningen ska skötas. 

För barn som omfattas av specialpedagogiskt eller mångprofessionellt stöd 

fungerar specialläraren som ”spindeln i nätet” och är bl.a. den som sammankallar 

till nätverksmöten och annat samarbete mellan de berörda kring barnet. 

Alla barn som beviljats specialbarnomsorg har en individuell plan gällande hur 

verksamheten i barnomsorgen ska ordnas med tanke på barnets utveckling och 

lärande. Specialläraren utformar och uppdaterar dessa planer i samarbete med 

andra berörda. 

 

 

− speciallärare inom barnomsorg träffar 

barnet för systematisk handledning och 

träning 

− speciallärare inom barnomsorg 

handleder personal och vårdnadshavare 

− bildkommunikation på individnivå, 

individuell bildstruktur 

− stödtecken används 

− personaltäthet ökas  

− assistent/resursperson kan bistå barnet 

 

− Barnet får stöd av talterapeut, logoped, 

ergoterapeut eller fysioterapeut 

− Barnet får kontinuerligt, planerat stöd 

av psykolog och kuratorstjänster 
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13. SAMARBETE MED VÅRDNADSHAVARE  

Barnomsorgen ska främja olika former av samarbete för att gynna barnets utveckling, 

lärande och delaktighet.  Barnomsorgens verksamhet bedrivs i nära samverkan med 

hemmet och barnomsorgen ska skapa förtroendefulla relationer med vårdnadshavare 

som bär huvudansvaret för barnets fostran, lärande och utveckling. Vårdnadshavarens 

kännedom om det egna barnet ska, tillsammans med personalens yrkesmässiga 

kunskaper och erfarenheter, ligga till grund för en respektfylld dialog med fokus på 

barnets bästa. Barnomsorgen ansvarar över att skapa förutsättningar för samarbetet 

med vårdnadshavare bland annat genom en aktiv kontakt med hemmen.  Familjers olika 

språkbakgrund behöver beaktas i kontakten så att kommunikationen kan ske smidigt. 

olika behov av stöd i kommunikationen möts. Barnets och vårdnadshavarnas 

livsåskådning ska också beaktas i planeringen av barnomsorgsverksamheten.  

För att kunna uppfylla sin fostrande uppgift måste vårdnadshavarna få information om 

hur deras barns lärande och utveckling fortskrider. Vårdnadshavarna ska informeras 

om centrala frågor som gäller verksamheten, till exempel läroplan, arbetsplan och olika 

evenemang. Genom att kontinuerligt bli informerade om barnets utveckling, mående 

och lärande kan vårdnadshavarna bättre stöda sina barn. Särskilt viktigt är samarbetet 

med vårdnadshavarna vid övergångar; till barnomsorg, mellan barnomsorgsenheter, 

vid övergång till grundskola samt vid planering och genomförande av stöd för lärande 

och utveckling. Barnets utveckling och lärandeprocesser ska sedan med hjälp av 

materialet i lärloggen följas upp minst en gång per år i samband med ett 

utvecklingssamtal tillsammans med vårdnadshavare.  

Samarbetet med vårdnadshavare förutsätter också vårdnadshavares engagemang 

genom exempelvis att ta del av information från barnomsorgsenheten, delta i möten och 

i sin tur delge personalen viktig information, för att barnets tid i barnomsorgen blir så 

bra som möjligt.  

 Vi strävar efter ett ömsesidigt och förtroendefullt samarbete med hemmet. 

Kommunikationen sker i form av samtal vid barnets lämning och hämtning samt 

skriftligt genom månadsbrev per mejl. 

Vi uppmuntrar vårdnadshavarna att ta kontakt då frågor och funderingar uppstår.  

Vi erbjuder ett vårdnadshavarmöte på höstterminen och en vårfest för barn och 

vårdnadshavare på våren. 

Utvecklingssamtal kring det enskilda barnets utveckling och lärande erbjuds en gång 

per år och ytterligare om behov finns eller vårdnadshavare så önskar. Lärloggen 

kommer att fungera som ett underlag för utvecklingssamtalet. 

I hallen finns viktig information synligt på vår anslagstavla. 
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14. RUTINER FÖR ÖVERGÅNGAR INOM BARNOMSORGEN 

Övergången från hemmet, från den tidigare barnomsorgen till förundervisningen och 

från förundervisning till skolan är viktiga skeden i barnets liv. En smidig övergång 

främjar barnens känsla av trygghet och välbefinnande samt deras förutsättningar för 

tillväxt och för att lära sig. Det är viktigt att personalen lyssnar, är lyhörd, öppen och 

ärlig i kommunikationen med vårdnadshavarna för att skapa goda förutsättningar för 

trygga övergångar för barnet. I lärloggen för utveckling och lärande kan övergångarna 

dokumenteras, diskuteras och utvärderas. Information som är nödvändig för 

anordnande av stöd för lärande och utveckling överförs när barnet övergår från en 

enhet till en annan eller från ett utbildningsstadium till följande. 

 

 

  

Då barnet börjar på daghemmet erbjuds en 1–2 veckor lång inskolning med fokus på 

att skapa en trygg anknytning till en personal. Inskolningen kan se olika ut beroende 

på det enskilda barnets behov och förutsättningar. 

Vad gäller övergången från barnomsorg till skola ska en plan för samarbetet göras upp 

enligt direktiv från landskapsregeringen. 

Daghemsbarnen vänjer sig tidigt vid grundskolans lokaler i och med besök i 

gymnastiksalen och biblioteket. På våren innan skolstart har lärarna från daghemmet 

ett informationsmöte kring överföringen av blivande skolbarn tillsammans med 

skolföreståndare och klasslärare.  Förundervisningsbarnen gör skolbesök i slutet av 

vårterminen. 
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15. ARBETET MED UTVÄRDERING AV VERKSAMHETEN 

Ett bra kvalitetsarbete bygger på att barnomsorgen planerar, följer upp och utvärderar 

sitt eget arbete, tar tillvara resultaten och omsätter dem i olika åtgärder för att utveckla 

verksamheten. Det är kommunens ansvar att se till att enheten har förutsättningar att 

göra detta. Genom utvärdering kan enheten fånga upp vad som fungerat bra och vad 

som fungerat mindre bra. Det är viktigt att alla parter, barnen, vårdnadshavarna, 

ledningen och personalen, utvärderar verksamheten. 

Inom barnomsorgen bör man kontinuerligt utvärdera hur läroplanen har förverkligats 

i verksamheten. Utvärderingen kan fokusera på bland annat personalens 

kommunikation med barnen, stämningen i gruppen, pedagogiska arbetssätt, 

verksamhetens innehåll, samarbetet med hemmen, barnhälsan, personalresurserna, 

utrymmena eller lärmiljöerna. I ett daghem ansvarar daghemsföreståndaren för att 

möjliggöra och följa upp utvärderingen medan det i ett fritidshem ansvaras över av 

rektor eller daghemsföreståndare. Resultaten av utvärderingen ska fungera som ett 

instrument för verksamhetens interna utveckling och vid behov leda till justeringar av 

verksamhetsidé och arbetsrutiner. Uppföljningen och utvärderingen syftar alltså till att 

synliggöra resultat och ge underlag för eventuella förändringar. Det är inte bara fråga 

om att kontrollera hur ansvaret fullföljts utan en fråga om hur arbetet ska fortsätta och 

utvecklas.  

Verksamheten planeras och följs upp på personalmöten och planeringsdagar. Då 

diskuterar och reflekterar vi kring hur vi lyckats förverkliga värdegrundsarbetet i 

vardagen och om vi arbetar i enlighet med vår målsättning. Vi diskuterar även hur 

barngruppen fungerar och om det finns behov av ändrade rutiner och vanor. 

Barnens utveckling och lärande följs upp i lärloggen. Barnintervjuer görs i början av 

varje termin, där frågor kring barnens trivsel, lärande och möjlighet att påverka ingår. 

Vid barnrådsmötena planerar vi och följer även upp gruppens tankar och upplevelser 

kring verksamheten. 

Utvärdering av barnhälsoarbetet sker regelbundet och genom en sammanfattning och 

slututvärdering i början av juni månad. 

Kommunen utför vårdnadshavarenkäter kring barnomsorgen och verksamheterna på 

de olika daghemmen. 
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16. BESKRIVNING AV RELIGIÖSA EVENEMANG OCH VERKSAMHET MED INSLAG 

AV RELIGIONSUTÖVNING 

Landskapslag om barnomsorg och grundskola slår fast att verksamheten inom 

barnomsorgen är ickekonfessionell och barnets och vårdnadshavarnas livsåskådning 

ska beaktas och respekteras i planeringen av verksamheten. Vidare styrs verksamheten 

också av bestämmelserna om religions- och samvetsfrihet i Finlands grundlag (FFS 

731/1999.  Landskapsregeringen har tagit fram anvisningar (ÅLR 2021/3409) gällande 

högtider och religiösa evenemang i den allmänna verksamheten inom barnomsorg och 

grundskola vars syfte är trygga att de kulturella grundrättigheterna och de 

grundrättigheter som gäller religionsfrihet förverkligas inom barnomsorgen och 

grundskolan, att främja tolerans och pluralism samt att säkerställa att undervisningen 

är religiöst och konfessionellt obunden.   

Kommunen kan besluta om religiösa evenemang ska ingå i barnomsorgens och 

grundskolans verksamhet eller om det inte ska göra det. Religiösa evenemang (t.ex. 

gudstjänster och religiösa morgonsamlingar) är religionsutövning. Om kommunen 

väljer att religiösa evenemang ska ingå i verksamheterna ska de beskrivas i 

arbetsplanen. Vid religiösa evenemang och förrättningar ska man ordna alternativ och 

meningsfull sysselsättning. Den alternativa verksamheten ska med undantag för det 

religiösa innehållet till sin natur och sina mål vara så lika som möjligt det evenemang i 

vars ställe verksamheten ordnas. I barnomsorgen ska man också se till att deltagandet 

eller icke-deltagandet i de religiösa evenemangen inte leder till att barnet stämplas eller 

till andra menliga följder för barnet. Det väsentliga är att vårdnadshavaren har en 

faktisk och genuin möjlighet att välja om barnet ska delta i evenemang och förrättningar 

som innehåller religiösa inslag. Religiösa evenemang och förrättningar ska ordnas 

separat från den övriga verksamheten. Enheten ska se till att friheten att inte delta i 

religionsutövning också uppnås i praktiken, till exempel så att de alternativa 

evenemangen ordnas på en fysiskt annan plats. I synnerhet när man överväger att ordna 

religiösa evenemang och alternativ verksamhet inom enheten ska man i det praktiska 

genomförandet försäkra sig om att likabehandlingen av barnen inte äventyras och att 

inga barn stämplas. Daghemmet ansvarar för barnens säkerhet i alla situationer.  



Barnha lsoplan 

Daghemmet Videungen 

 

 

  

Bilaga B – Ks § 128
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Antagen av kommunstyrelsen genom § xx/2.11.2022. 

1. INLEDNING 

Barn- och elevhälsa är en viktig del av barnomsorg och grundskola. Barnet och eleven 

har rätt till en trygg pedagogisk miljö. Det innebär såväl fysisk och psykisk som social 

trygghet. Målsättningen med barn- och elevhälsan är att skapa grundförutsättningar för 

barnets/elevens lärande, en frisk och trygg lärmiljö, skydda den psykiska hälsan och 

förebygga utslagning samt främja välbefinnandet inom hela barnomsorgs- och 

skolgemenskapen.  

Planen för barn- och elevhälsan baserar sig på LL om barnomsorg och grundskola 

(2020:32, LBG). Syftet med planen är att beskriva hur barn/elevhälsan ska genomföras, 

utvärderas och utvecklas. Barn- och elevhälsoplanen för barnomsorgen/grundskolan 

ska tas med i välfärdsplanen för barn och unga (enligt tillämpning i landskapet Åland av 

barnskyddslagen 2008:97). 

Nedan nämns planen som barnhälsoplanen och barn- och elevhälsa som barnhälsa. 

 I uppgörandet av denna plan medverkade  

- Barnomsorgsledaren i Lemland-Lumparland 

- Daghemsföreståndaren vid Daghemmet Videungen 

- Specialläraren i barnomsorg i Lemland 

- Lärare i barnomsorg vid Daghemmet Videungen 

Utöver det har barnhälsoplanen behandlats i kommunstyrelsen.  
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2. SYFTET MED BARNHÄLSA 

Barnhälsa innebär att främja och upprätthålla barns utveckling och lärande, goda 

psykiska och fysiska hälsa och sociala välbefinnande. Målet är att arbeta förebyggande 

och att säkerställa tidigt stöd för dem som behöver det samt att upprätthålla en 

barnhälsa som stödjer hela verksamheten. Utöver det har barn också lagstadgad rätt till 

individuella barnhälsotjänster. I barnhälsan ingår också att se till verksamhetens 

handlingsförmåga i problem-, olycksfall- och krissituationer. Det är viktigt att målen för 

den gemensamma barnhälsan syns i all verksamhet i barnomsorgen och i 

verksamhetsmiljön. 

Arbetet inom barnhälsan grundar sig på konfidentialitet och ett respektfullt 

förhållningssätt till barnet och vårdnadshavaren samt på att stödja delaktighet. 

Planen för barnhälsa uppdateras årligen. 

Det uppskattade behovet av barnhälsotjänster under hösten 2022 till våren 2023: 

  En uppskattning av det sammanlagda antalet barn som behöver 

specialbarnomsorg i Lemlands och Lumparlands kommuner är sammanlagt 59 

st (augusti 2022). 

Besök av specialläraren i Lemland enligt avtal. Besöken innefattar handledning 

för personalen samt enskild träning av barn i behov av specialpedagogiskt stöd. 

Under året prioriteras medveten motorisk träning (MMT) och språkutvecklande 

aktiviteter vad gäller det förebyggande arbetet på Videungen. 
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3. BARNHÄLSOGRUPP 

Daghemmets barnhälsogrupp ansvarar för planeringen, utvecklingen, genomförandet 

och utvärderingen av barnhälsan. I gruppen behandlas ärenden på ett allmänt och 

gemensamt plan men även frågor som berör enskilda barn. Barnhälsogruppen 

samarbetar med den pedagogiska personalen i ärenden som gäller utredning av 

stödbehovet av specialpedagogiskt och mångprofessionellt stöd enligt 19–20 § i del III i 

LBG.  

Daghemmets barnhälsogrupp leds av daghemsföreståndaren. 

I daghemmets barnhälsogrupp ingår: 

− Daghemsföreståndare 

− lärare i barnomsorg 

− speciallärare i barnomsorg 

Vid behov kan gruppen bjuda in barn, vårdnadshavare, övrig barnomsorgspersonal eller 

andra sakkunniga/berörda, beroende på ärendet som behandlas. Personal inom 

barnhälsan kan konsultera samarbetspartners i frågor som berör enskilda barn, till 

exempel KST tidigt stöd, den specialiserade sjukvården eller polisen. 

3.1. Beskrivning av barnhälsogruppen 

  I barnhälsogruppen vid Daghemmet Videungen ingår: daghemsföreståndaren, 

specialläraren i barnomsorg och läraren i barnomsorg. 

Daghemsföreståndaren sammankallar till möten, som hålls på bestämda tider 

en gång i månaden. 

Daghemsföreståndaren ansvarar för att dokumentera barnhälsogruppens 

arbete, samt föra protokoll vid mötet och efter mötet skicka ut protokollet till 

alla mötesdeltagare. Vårdnadshavare har rätt att ta del av de delar ur 

protokollet som berör det egna barnet. 

Barnhälsogruppens arbete planeras utifrån vardera avdelnings behov, med 

fokus på att stärka och stöda varandra över avdelningsgränserna. 

Arbetet utvärderas löpande, genom att från gång till gång lägga fokus på vilka 

förändringar man kan se från föregående möte. Vad har man gjort annorlunda 

och hur har det påverkat barnets situation. 
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4. RÄTT TILL BARNHÄLSA 

4.1. Kontakt till barnhälsa 

Ett barn ska ha möjlighet till ett personligt samtal med någon från barnhälsan senast 

den sjunde arbetsdagen efter att barnet eller vårdnadshavaren bett om det. I 

brådskande fall ska möjlighet till ett samtal ges senast nästa arbetsdag. Ett barn kan 

hänvisas till barnhälsans tjänster på eget initiativ eller på initiativ av en vårdnadshavare, 

lärare, representant inom barnhälsa eller annan person med insikt i barnens situation. 

Personal inom barnhälsan stödjer barnet och dess familj genom att träffa barnet, 

erbjuda rådgivning och handledning till familjen, konsultera daghemmets personal och 

delta i barnhälsoarbetet som främjar välbefinnande för barngruppen och hela 

daghemmets gemenskap. Barnhälsan samarbetar bl.a. med kommunernas socialtjänst 

(KST) och hälso- och sjukvården och kan vid behov hänvisa barn vidare för ytterligare 

stöd. 

4.1.1. Rutiner för kontakt till barnhälsan 

4.2. Behandling av enskilda barnhälsoärenden 

Vid behandlingen av ett ärende som gäller ett enskilt barn eller en grupp av barn ska 

bestämmelserna om barnets samt vårdnadshavarnas ställning inom barnhälsan beaktas 

(12 §, del IV), i det fall enskilda barn kan identifieras. En medlem i barnhälsogruppen får 

inte använda de sekretessbelagda uppgifter som han eller hon får tillgång till som 

medlem i gruppen för något annat ändamål än barnhälsa. 

Enskilda barnärenden kan innebära ordnande av vård, specialdiet eller medicinering 

som krävs på grund av barnets sjukdom. Vid daghemmet ordnas den vård, specialkost 

eller medicinering som vården av ett barns sjukdom förutsätter. Den vårdande 

instansen ansvarar tillsammans med vårdnadshavaren för att ordna den vård och 

medicinering på daghemmet som behövs för vården av barnets sjukdom.  

När en familj har behov av att få kontakt med barnhälsogruppen, kan man 

kontakta någon av den pedagogiska personalen. Daghemsföreståndaren tar 

ärendet till behandling på följande möjliga möte. 
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4.2.1. Rutiner för enskilda barnhälsoärenden 

4.3. Barnhälsa i samband med disciplinära åtgärder 

Ej aktuellt inom barnomsorgen. 

5. BARNHÄLSOTJÄNSTER 

Barnhälsans tjänster omfattar psykolog- och kuratorstjänster, stöd för barns utveckling 

och lärande, samt rådgivningstjänster för barn under läropliktsåldern.  

Barnrådgivningen är expert på att främja hälsa för barn under läropliktsåldern. 

Hälsovårdaren ger råd i hälsofrågor och gör hälsoundersökningar av barnet årsvis. 

Läkaren är en medicinsk expert inom barnhälsan och samarbetar med hälsovårdaren 

vid barnrådgivningen. Läkaren genomför hälsoundersökningar enligt plan. Läkaren 

hänvisar barn till vidare undersökningar enligt behov och ger remisser till fortsatt vård. 

Barnhälsan samarbetar med Ålands hälso- och sjukvårds rådgivningspersonal. 

Information om barnrådgivningen 

Kuratorn arbetar vid behov i barnomsorgen. Arbetet innefattar att ta upp utmaningar i 

anslutning till barnets lärande, utveckling och välbefinnande samt bedöma behovet av 

psykosocialt stöd. Kuratorn erbjuder barnet och dess närstående stöd för och råd om till 

exempel barnets beteende, sociala relationer, känsloliv, familjesituation och fritid. Vid 

behov begär kuratorn stöd av andra parter för barnet och vårdnadshavaren, eller 

rekommenderar tjänster utanför barnomsorgen.  Kurator har inte krav på journalföring. 

Daghemmet samarbetar med vårdnadshavare för att hitta den bästa lösningen 

för barnet. 

Specialkost ordnas i samråd med ansvarig kock i Lumparlands skola. 

Vid kortare sjukdomstillstånd eller allvarliga allergier kan medicin ges efter 

bedömning i det aktuella fallet och då i enlighet med kommunens 

säkerhetsplan, skolning av ÅHS personal kan förekomma.  

 

Barnomsorgen samarbetar med barnrådgivningen till exempel genom att 

informera hälsovårdaren om observationer av barnet i grupp. Inför 4-

årskontrollen fyller daghemspersonalen i en skild blankett som sedan lämnas 

till barnrådgivningen via vårdnadshavarna. 
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Information om barnomsorgens kuratorstjänster 

 

Psykologen fungerar som expert inom psykologi i barnomsorgen och hämtar 

psykologiskt kunnande till verksamhetens vardag genom att erbjuda utvärderings-, 

konsultations- och rådgivningstjänster. Psykologens arbete omfattar bl.a. utveckling 

och lärande, uppmärksamhetssvårigheter och svårigheter med känslolivet. Målet är att 

ge barnen, vårdnadshavarna och pedagogerna mera kunskap och en bättre 

helhetsuppfattning om situationen och att hjälpa dem att planera och verkställa 

behövliga stödåtgärder. Psykologen har krav på journalföring i enlighet med lagen om 

klient- och patient. 

För att skapa en kontinuitet för barnen genom barnomsorg och grundskola är 

kuratorsuppgifterna uppdelade mellan kuratorerna (A, B, C) inom SÅUD så att de 

ansvarar för de daghem som hör till respektive skolas distrikt eller 

upptagningsområde. Kurator B besöker Lumparland ojämna veckor på 

måndagarna. Kurator C besöker Lemland varje vecka onsdag och torsdag. 

Kuratorerna är fysiskt på plats i skolorna och besöker daghemmen enligt behov. 

Kuratorerna har en blankett som bör fyllas i när kuratorshjälp önskas, 

specialläraren i barnomsorg fyller i blanketten tillsammans med 

barnhälsogruppen och vårdnadshavarna. På så vis får kuratorerna den 

förhandsinformation de behöver om de barn som de ska träffa. Blanketten 

skickas till kuratorn via specialläraren i barnomsorg. 
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Information om barnomsorgens psykologtjänster 

 

Psykologerna inom SÅUD är tillgängliga (per telefon) dagligen för barnomsorgen. 

Psykologen är fysiskt på plats i verksamheten enligt överenskommelse. 

Psykologerna arbetar utifrån en tregradig prioritetsordning gällande arbetsuppgifter. 

Den är beroende av bemanningsgrad.  

Bemanning:  

låg (1–2 psykologer i arbete) 

nöjaktig (3–4 psykologer i arbete) 

god (5–6 psykologer i arbete) 

Denna ordning tydliggör för psykologerna och verksamheten vilka arbetsuppgifter 

som är centrala. I ett läge när det råder låg bemanning är utredningsarbetet prioriterat. 

Detta eftersom psykologen är den enda som kan utföra detta. Deltagande i 

barnhälsogruppernas möten är viktigt även om det kan finnas behov av att närvara 

mer sällan och att de möten som hålls med psykologen närvarande också förbereds 

med tanke på detta. Fall som lyfts ska ha en tydlig frågeställning och insatser ska redan 

ha gjorts och utvärderats. Stödsamtal, handledning, intern utbildning, konsultationer 

samt organisatoriskt arbete ges en lägre prioritet.  

I ett läge när det råder nöjaktig bemanning tillkommer handledning, utbildning och 

organisatoriskt arbete som prioriterade arbetsuppgifter.  

 I ett läge när det råder god bemanning tillkommer stödsamtal till övriga 

arbetsuppgifter. När bemanningsgraden är god kan också psykologen i större 

utsträckning delta i barnhälsogruppsmöten och nätverksmöten, samt jobba 

förebyggande med gruppinsatser. 

Psykologerna har en blankett som bör fyllas i när psykologkontakt önskas, 

specialläraren i barnomsorg fyller i blanketten tillsammans med barnhälsogruppen 

och vårdnadshavarna. På så vis får psykologen den förhandsinformation som behövs 

gällande de barn som hen ska träffa. Blanketten skickas till psykologen via 

specialläraren i barnomsorg, ledande psykolog fördelar ärendena mellan de 

psykologer som för tillfället är i arbete. 
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Övrig personal kan ha olika roller för att främja barnomsorgens trygghet och det 

allmänna välbefinnandet. Samarbetet mellan den övriga personalen och 

barnhälsogruppen och den pedagogiska personalen är avgörande för att skapa en 

fungerande verksamhet. För ett gott samarbete behöver det finnas rutiner och tydlig 

ansvarsfördelning. 

Beskrivning av den övriga personalens roll inom barn-elevhälsan 

6. SAMARBETE INOM BARNHÄLSA 

6.1. Samarbete med utomstående 

Verksamheten inom barnhälsan genomförs som ett sektorsövergripande samarbete 

mellan huvudmannen för barnomsorgen, Ålands hälso- och sjukvård, kommunernas 

socialtjänst samt vid behov andra samarbetspartner. 

6.2. Samarbete med barnet och dess vårdnadshavare 

Barn och vårdnadshavare ska årligen informeras om de barnhälsotjänster som finns att 

tillgå och anvisas om hur man kan anlita dem. Barnet och vårdnadshavaren ska få vara 

delaktiga i barnhälsans arbete. Kunskap om hur barnhälsan jobbar sänker tröskeln för 

att ta kontakt då det uppstår behov för det. 

Barnhälsans insatser genomförs i samverkan med barnet och hans eller hennes 

vårdnadshavare. Barnets egna önskemål och åsikter ska i enlighet med hans eller 

hennes ålder, mognad och övriga personliga förutsättningar beaktas i åtgärder och 

avgöranden som gäller honom eller henne. När barnhälsogruppen behandlar ett enskilt 

barnhälsoärende ska behandlingen grunda sig på barnets samtycke, eller om han eller 

hon inte har förutsättningar att bedöma betydelsen av sitt samtycke, på 

vårdnadshavarens samtycke. Ett barn får med hänsyn till sin ålder, mognad och övriga 

personliga förutsättningar samt sakens natur, av vägande skäl förbjuda att hans eller 

hennes vårdnadshavare deltar i behandlingen av ett barnhälsoärende och förbjuda att 

sekretessbelagda barnhälsouppgifter som gäller honom eller henne lämnas ut till 

vårdnadshavaren, om detta inte klart strider mot barnets intresse. Vårdnadshavaren 

har inte rätt att förbjuda en minderårig att använda barnhälsotjänster. 

Barn och vårdnadshavare ska informeras om, och ges möjlighet att delta i planeringen 

och utvärderingen av barnhälsan tillsammans med daghemmets barnhälsogrupp. Då 

det gäller individuellt riktad barnhälsa inleds samarbetet med barnet och 

vårdnadshavarna genast då det uppstår oro, och man planerar och utvärderar stödet 

All pedagogisk personal på daghemmet har ett ansvar för barnens hälsa och 

välbefinnande. Då någon i personalen anser eller får kännedom om att ett 

ärende bör lyftas kontaktas daghemsföreståndaren som tar ärendet till 

behandling på följande möjliga möte.   
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tillsammans med dem. Barn, vårdnadshavare och samarbetspartner informeras om 

principerna och praxis för barnhälsan bland annat på barnhälsogruppens möten, 

vårdnadshavarmöten och i verksamheten. Barnhälsoplanen publiceras på kommunens 

webbsidor och vårdnadshavarna har möjlighet att ge respons och idéer för att utveckla 

barnhälsan. 

6.2.1.  Rutiner för delaktighet 

6.3. Samarbete gällande stöd för lärande och utveckling  

Varje barn inom barnomsorgen har enligt sitt behov rätt till stöd för sin utveckling och 

sitt lärande. Stödet ges som allmänpedagogiskt stöd, specialpedagogiskt stöd och 

mångprofessionellt stöd. 

Specialbarnomsorg ges då barnets behov av stöd är regelbundet och då situationen 

kräver stöd av speciallärare i barnomsorgen. Specialbarnomsorg ska ges av kommunen 

i den omfattning som barnet har behov av det. Behovet av specialbarnomsorg utreds av 

kommunen på begäran av vårdnadshavaren eller av personal i barnomsorgen. 

Utredningen görs av en speciallärare i barnomsorgen i samråd med vårdnadshavarna. 

Vårdnadshavaren kan inte neka barnet specialpedagogiska åtgärder. 

Barnhälsogruppen deltar i behandlingen och beredningen av beslut gällande 

specialbarnomsorg och bidrar vid behov med handledning och råd till lärare och 

pedagogisk personal kring hur det utökade stödet kan förverkligas.  

Barn- och elevhälsoplanen publiceras på kommunens hemsida och finns också vid 

anslagstavlan i daghemmets hall. 

Personalen informerar om möjligheten till barn- och elevhälsans tjänster och rutiner 

vid vårdnadshavarmöten. 

Feedback på och tankar kring barn- och elevhälsoarbetet kan ges direkt till personalen 

på daghemmet. 
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6.3.1. Rutiner för samarbete inom barnhälsan 

  
1. Personal vid daghemmet, vårdnadshavare eller barnet själv 

uppmärksammar behov av utökat stöd och ber daghemsföreståndaren ta 

upp ärendet i barnhälsogruppen. Vårdnadshavarna informeras om ärendet. 

2. Barnhälsogruppen diskuterar saken och fyller i kartläggningsblanketten 

som underlag till speciallärarens utredning av behovet. 

3. Specialläraren i barnomsorg utreder behovet av utökat stöd genom 

observationer i grupp, diskussioner med personal, vårdnadshavare och 

barn, samt vid behov träffar barnet enskilt. 

4. Utbildningschefen fattar beslut om specialbarnomsorg på basen av 

speciallärarens utredning av behovet. 

5. Specialläraren i barnomsorg skriver en individuell plan för det utökade 

stödet där bakgrund, behov, mål och metoder tydliggörs. 

6. Den individuella planen utvärderas två gånger per år tillsammans med 

barnhälsogruppen, vårdnadshavare och barnet. 
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7. SEKRETESS INOM BARNHÄLSAN 

Trots sekretessbestämmelserna har de som deltar i anordnandet och genomförandet av 

individuellt riktade barnhälsotjänster rätt att av varandra få och till varandra och till 

den myndighet som ansvarar för barnhälsan, lämna ut sådana uppgifter som är 

nödvändiga för att de individuella barnhälsotjänsterna ska kunna ordnas och 

genomföras. De har också rätt att få och till varandra, avdelningens lärare, 

daghemsföreståndare och ansvarig för kommunens barnomsorg lämna ut information 

som är nödvändig för att barnets utveckling och lärande ska ske på ett ändamålsenligt 

sätt. 

Den som lämnar ut information måste överväga om det handlar om information som är 

nödvändig för att garantera barnets eller de övriga barnens säkerhet. Informationen kan 

till exempel gälla en sjukdom som barnet har som måste beaktas i verksamheten. Även 

om det finns en lagstadgad grund för att lämna ut information är det, med tanke på 

samarbetet och förtroendet, alltid bäst att informera vårdnadshavaren innan 

sekretessbelagda uppgifter lämnas ut. 

7.1. Utarbetande och förvaring av barnhälsojournaler 

Individuella möten inom barnhälsan, som omfattas av landskapslagen (1993:61) om 

tillämpning i landskapet Åland av lagen om patientens ställning och rättigheter, ska 

antecknas i en patientjournal och i andra journalhandlingar i enlighet med 

bestämmelserna i lag (1993:61). 

Kuratorer omfattas inte av samma lag och har därmed inte journalföringsplikt. 

7.1.1. Rutiner för journalföring och register 

8. UTVÄRDERING OCH UPPFÖLJNING AV BARNHÄLSAN 

Varje daghem ska i planen för barnhälsa beskriva hur barnhälsan utvärderas och 

utvecklas. Målsättningen med utvärderingen är att säkerställa att barnhälsan uppfyller 

lagen och förbättra förutsättningarna för en trygg verksamhet. 

Utvärderingen av barnhälsan ligger som grund för den uppskattade behovet av 

barnhälsotjänster. 

 

Utvärdering av barn- och elevhälsoarbetet sker regelbundet och genom en 

sammanfattning och slututvärdering i början av juni månad. 

Psykologerna inom SÅUD har rutiner för journalföring inom barnhälsan. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uppdragsavtal 
för samordning av dataskyddsombudstjänster med Ålands kommunförbund 
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1. Uppdragsgivare / Klient 

Ålands Kommunförbund 

FO-nummer: 1449974-6 

Pb 230, 22 101 Mariehamn 

Kontaktperson: Minna Hellström, förbundsdirektör 

e-post: minna.hellstrom@kommun.ax 

+358 18 22582 

 

  

2. Uppdragstagare / Advokatbyrå 

Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab 

FO-nummer: 0712287-9 

Nygatan 7 B, 22 100 Mariehamn 

+358 18 13366 

 

Kontaktpersoner:  

Advokat Petra Bengts   Jurist Sofia Pensar 

e-post: dpo@cwlaw.fi   e-post: dpo@cwlaw.fi 

tel. + 358 40 8355166   tel. +358 40 1799432 

 

 

 

3. Bakgrund 

3.1 Ålands kommunförbund, har för sina medlemskommuners räkning förhandlat med 

Uppdragstagaren i syfte att samordna medlemskommunernas dataskyddsombud i 

enlighet med artikel 37 i EU:s allmänna dataskyddsförordning (2016/679). Detta avtal har 

ingåtts mot bakgrund av det. Närmare detaljer om uppdraget anges i bilaga till de avtal 

som separat ingås med kommunerna (Bilaga 1 – Uppdragsbeskrivning för 

dataskyddsombudstjänster). 

3.2 Varje medlemskommun i Ålands kommunförbund ingår ett separat avtal med 

Uppdragstagaren om utförandet av dataskyddsombudstjänster. Detta avtal utgör en 

integrerad del av de separata avtalen som Uppdragstagaren ingår med varje 

medlemskommun. 

3.3 Uppdraget har beställts som en helhet och avser vid avtalets ingående 15 kommuner. 

 

4. Uppdragets innehåll 

4.1 Detta uppdrag omfattar samordning av dataskyddsombudstjänster för medlems-

kommunerna i Ålands Kommunförbund. 

4.2 Ålands Kommunförbund fungerar i uppdraget som samordnare. 

 

5. Arvode och betalningsvillkor 

5.1 Den månatliga grundavgiften för utförande av uppdraget som dataskyddsombud för de 

15 medlemskommunerna i Ålands Kommunförbund är 4 200,00 euro exkl. mervärdes-

skatt. Månadsavgiften fördelas mellan kommunerna enligt Ålands kommunförbunds 

mailto:minna.hellstrom@kommun.ax
mailto:dpo@cwlaw.fi
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anvisning till Uppdragstagaren och faktureras kommunerna månatligen den sista dagen i 

månaden. 

5.2 Arbeten som inte omfattas av den månatliga grundavgiften enligt uppdragsbeskrivningen, 

t.ex. tillsynsärenden och hantering av personuppgiftsincidenter debiteras separat, i 

enlighet med det mellan Uppdragstagaren och kommunen ingångna avtalet. Arvodet 

uppgår för närvarande till 210,00 euro / timme exklusive mervärdesskatt. 

5.3 Arvodet justeras årligen i september månad med beaktande av den allmänna 

kostnadsnivån. 

5.4 Minimidebiteringstiden per åtgärd (t.ex. telefonsamtal) är 15 minuter. 

5.5 För eventuella direkta utlägg debiteras de faktiska kostnaderna (km-ersättning, avgifter 

till myndighet m.m.). 

5.6 Arvode för utförda åtgärder samt kostnader faktureras löpande under arbetets gång. 

Avgifter till utomstående kan faktureras i förskott. Om eventuell annan delfakturering 

avtalas separat. 

5.7 Betalningsvillkoren är tio (10) dagar från fakturadatum. På det förfallna beloppet löper 

lagstadgad dröjsmålsränta. 

 

6. Fullgörande av uppdraget 

6.1 Uppdraget ska skötas yrkesmässigt, professionellt och omsorgsfullt med iakttagande av 

god advokatsed. Regler om god advokatsed finns på Finlands Advokatförbunds webbplats 

www.asianajajaliitto.fi. 

6.2 Advokatbyrån kan per e-post skicka material som hänför sig till uppdraget på den e-

postadress som nämns i detta avtal eller som Klienten särskilt meddelat / endast krypterat 

genom Advokatpostsystemet. 

6.3 De uppdragsansvariga kan inom ramen för uppdraget som hjälp anlita andra anställda i 

advokatbyrån. 

6.4 Advokatbyrån har rätt att byta ut den uppdragsansvarige till en annan anställd inom byrån 

genom att i förtid underrätta Klienten om detta. 

6.5 Advokatbyrån har rätt att för uppdraget även anlita utomstående och skaffa 

sakkunnigutlåtanden om detta är nödvändigt för fullföljandet av uppdraget. Om det 

innebär betydande kostnader i proportion till uppdragets omfattning att anlita 

utomstående hjälp, ska advokatbyrån på förhand komma överens med Klienten om detta. 

6.6 Om de ansvariga hos advokatbyrån eller någon annan anställd som handhaft uppdraget 

är tillfälligt förhindrad att ta hand om någon till uppdraget hänförlig uppgift (t.ex. att 

biträda i rätten) vid en bestämd tidpunkt, kan en utomstående med motsvarande 

kompetens anlitas för ändamålet. Klienten ska underrättas om saken så snart det är 

möjligt med hänsyn till hindrets art. 

 

7. Ansvarsförsäkring 

7.1 Advokatbyrån har en giltig ansvarsförsäkring tecknad hos Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(FO-nummer 0145082-0). Oavsett försäkringsvillkoren begränsar sig advokatbyråns ansvar 

enligt ansvarsbegränsningsklausulen i punkt 8.  

 

 

http://www.asianajajaliitto.fi/
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8. Ansvarsbegränsning 

8.1 Det sammanlagda ersättningsansvaret för advokatbyrån och dess anställda vid eventuell 

skada som vållats i anslutning till handhavandet av uppdraget uppgår till det aktuella 

minimiförsäkringsbelopp som Finlands Advokatförbund fastställt för 

förmögenhetsskadeförsäkring. Vid avtalstidpunkten är beloppet 200 000 euro. 

8.2 Om skadan har vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, är skadevållaren skyldig att 

ersätta skadan till fullt belopp. 

 

9. Sekretess och behandling av personuppgifter 

10.1 Uppdragstagaren förpliktar sig att behandla samtliga uppgifter om Klienten och 

handlingar från Klienten med tystnadsplikt. Undantag sker endast i de fall där lag eller 

tillämpliga etiska regler kräver att uppgifter lämnas. Personuppgifter behandlas i enlighet 

med en av advokatbyrån antagen personuppgiftspolicy. 

 

10. Tillämplig lag 

11.1  Finsk och åländsk rätt utgör grunden för Advokatbyråns juridiska service. Tvister med 

anledning av eller med anknytning till uppdragets utförande skall avgöras med tillämpning 

av finsk och åländsk rätt.   

 

11. Övrigt 

11.1 Parterna känner inte till några omständigheter som skulle utgöra jäv för advokatbyrån att 

ta emot det avtalade uppdraget. 

11.2 De kontaktpersoner som nämns i avtalet företräder advokatbyrån i angelägenheter som 

hänför sig till avtalet. 

11.3 Advokatbyrån och dess personal är skyldiga att iaktta Finlands Advokatförbunds 

fastställda regler om god advokatsed, som finns tillgängliga på förbundets webbplats 

www.asianajajaliitto.fi. 

11.4 Klienten har rätt att föra eventuell oenighet om advokatarvodet till Finlands 

Advokatförbunds tillsynsnämnd för behandling. En person har dessutom möjlighet att 

hänskjuta tvisten till konsumenttvistenämnden för prövning. 

11.5 Klienten har vid behov möjlighet att anföra klagomål mot advokatens förfarande hos 

Finlands Advokatförbunds tillsynsnämnd. 

11.6 Utöver vad som anges i detta avtal tillämpas våra allmänna avtalsvillkor på utförande av 

advokattjänster. 

11.7 Om någon kommun inom avtalshelheten säger upp avtalet ska parterna omförhandla 

avtalet. 

 

12. Giltighet 

12.1 Detta avtal träder i kraft när det har undertecknats av båda parterna och gäller tills vidare 

med en uppsägningstid om tre månader för båda parter. 

12.2 Uppsägningstiden räknas från utgången av den månad då den ena parten skriftligen har 

meddelat den andra parten att avtalet sägs upp. 

12.3 Att en medlemskommun utträder ur Åland kommunförbund påverkar inte detta avtal. 

 

http://www.asianajajaliitto.fi/
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13. Underskrifter 

13.1  Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav Klienten och Advokatbyrån 

erhållit varsitt. 

 

 

 

Ort:______________ den ___ september 2022 

 

Ålands Kommunförbund  Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab 

 

 

 

______________________________  ______________________________ 

Minna Hellström, förbundsdirektör  Petra Bengts, advokat, partner 

 

 

   

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avtal om dataskyddsombudstjänster 
Med kommun 
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1. Uppdragsgivare / Klient 

[Kommun] 

FO-nummer: [ange] 
[Adress] 

Kontaktperson: [ange] 

[e-post] 

[telefonnummer] 

 

  

2. Uppdragstagare / Advokatbyrå 

Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab 

FO-nummer: 0712287-9 

Nygatan 7 B, 22100 Mariehamn 

tel. +358 (0)18 13366 

 

Kontaktpersoner:  

Advokat Petra Bengts   Jurist Sofia Pensar 

e-post: dpo@cwlaw.fi   e-post: dpo@cwlaw.fi 

tel. + 358 40 8355166   tel. +358 40 1799432 

 

 

3. Bakgrund 

Ålands kommunförbund, i vilket Uppdragsgivaren är medlemskommun, har för sina 

medlemskommuners räkning förhandlat med Uppdragstagaren i syfte att samordna 

medlemskommunernas dataskyddsombud. Ålands kommunförbund och Uppdragstagaren har 

ingått ett avtal gällande samordning av dataskyddsombudstjänster (”Huvudavtalet”). Närmare 

detaljer om uppdraget anges i bilaga 1 till detta avtal (Bilaga 1 – Uppdragsbeskrivning för 

dataskyddsombudstjänster). Huvudavtalet jämte dess bilagor utgör en integrerad del av detta 

avtal.  

 

4. Uppdragets innehåll 

Detta uppdrag omfattar dataskyddsombudstjänster för Uppdragsgivaren i enlighet med 

uppdragsbeskrivningen i Bilaga 1.  

 

5. Uppdragsgivarens skyldigheter 

I egenskap av personuppgiftsansvarig har Uppdragsgivaren i enlighet med i EU:s allmänna 

dataskyddsförordning (2016/679) ansvar för behandling av personuppgifter och efterlevnad av 

tillämplig dataskyddslagstiftning. Utnämnande av dataskyddsombud påverkar inte dessa 

skyldigheter. Uppdragsgivaren ska tillse att dataskyddsombudet får uppgifter om samt deltar i 

frågor rörande skyddet av personuppgifter. Trots dataskyddsombudets deltagande i frågor 

rörande skyddet för personuppgifter är ansvaret för skyddet av personuppgifter samt tillämpning 

av dataskyddslagstiftningen den personuppgiftsansvariges. 

 

 

 

mailto:minna.hellstrom@kommun.ax
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6. Arvode och betalningsvillkor 

6.1 Uppdragsgivarens andel av den månatliga grundavgiften (4 200 euro) är _____ euro exkl. 

moms. Kommunens andel baserar sig på Ålands kommunförbunds anvisning till 

Uppdragstagaren. Avgiften faktureras månadsvis den sista dagen i månaden. 

6.2 Arbeten som inte omfattas av den månatliga grundavgiften enligt uppdragsbeskrivningen, t.ex. 

tillsynsärenden och hantering av personuppgiftsincidenter debiteras separat, i enlighet med 

överenskommelse mellan parterna. Arvodet uppgår till 210,00 euro / timme exklusive 

mervärdesskatt. 

6.3 Skulle uppdraget kräva akuta åtgärder utanför normal arbetstid ska följande påslag gälla: 

- 20 % vardagar efter kl. 17:00 och före kl. 08:00, 

- 50 % lördagar, samt  

- 100 % söndagar 

6.4 Uppdragstagaren ska informera Uppdragsgivaren om att förhöjd timtaxa gäller innan arbetet 

under de tiderna påbörjas. 

6.5 Arvodet justeras årligen i september månad med beaktande av den allmänna kostnadsnivån. 

6.6 Minimidebiteringstiden per åtgärd (t.ex. telefonsamtal) är 15 minuter. 

6.7 För eventuella direkta utlägg debiteras de faktiska kostnaderna (km-ersättning, avgifter till 

myndighet m.m.). 

6.8 Arvode för utförda åtgärder samt kostnader faktureras löpande under arbetets gång. Avgifter 

till utomstående kan faktureras i förskott. Om eventuell annan delfakturering avtalas separat. 

6.9 Betalningsvillkoren är tio (10) dagar från fakturadatum. På det förfallna beloppet uttas 

lagstadgad dröjsmålsränta. 

 

7. Fullgörande av advokatuppdrag 

7.1 Advokatuppdraget ska skötas yrkesmässigt, professionellt och omsorgsfullt med iakttagande 

av god advokatsed. Regler om god advokatsed finns på Finlands Advokatförbunds webbplats 

www.asianajajaliitto.fi. 

7.2 Advokatbyrån kan per e-post skicka material som hänför sig till uppdraget på den e-postadress 

som nämns i detta avtal eller som Klienten särskilt meddelat / endast krypterat genom 

Advokatpostsystemet. 

7.3 Den uppdragsansvarige kan inom ramen för uppdraget som hjälp anlita andra anställda hos 

advokatbyrån. 

7.4 Advokatbyrån har rätt att byta ut den uppdragsansvarige till en annan anställd inom byrån 

genom att i förtid underrätta Klienten om detta. 

7.5 Advokatbyrån har rätt att för uppdraget även anlita utomstående och skaffa 

sakkunnigutlåtanden om detta är nödvändigt för fullföljandet av uppdraget. Om det innebär 

betydande kostnader i proportion till uppdragets omfattning att anlita utomstående hjälp, ska 

advokatbyrån på förhand komma överens med Klienten om detta. 

7.6 Om den ansvarige hos advokatbyrån eller någon annan anställd som handhaft uppdraget är 

tillfälligt förhindrad att ta hand om någon till uppdraget hänförlig uppgift (t.ex. att biträda i 

rätten) vid en bestämd tidpunkt, kan en utomstående med motsvarande kompetens anlitas 

för ändamålet. Klienten ska underrättas om saken så snart det är möjligt med hänsyn till 

hindrets art. 
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8. Ansvarsförsäkring 

Advokatbyrån har en giltig ansvarsförsäkring tecknad hos Ålands Ömsesidiga Försäkringsbolag 

(FO-nummer 0145082-0). Oavsett försäkringsvillkoren begränsar sig advokatbyråns ansvar enligt 

ansvarsbegränsningsklausulen i punkt 8.  

 

9. Ansvarsbegränsning 

9.1 Det sammanlagda ersättningsansvaret för advokatbyrån och dess anställda vid eventuell skada 

som vållats i anslutning till handhavandet av uppdraget uppgår till det aktuella 

minimiförsäkringsbelopp som Finlands Advokatförbund fastställt för 

förmögenhetsskadeförsäkring. Vid avtalstidpunkten är beloppet 200 000 euro. 

9.2 Om skadan har vållats uppsåtligen eller av grov oaktsamhet, är skadevållaren skyldig att 

ersätta skadan till fullt belopp. 

 

10. Sekretess och behandling av personuppgifter 

Advokatbyrån förpliktar sig att behandla samtliga uppgifter om Klienten och handlingar från 

Klienten med tystnadsplikt. Undantag sker endast i de fall där lag eller tillämpliga etiska regler 

kräver att uppgifter lämnas. Personuppgifter behandlas i enlighet med en av advokatbyrån 

antagen personuppgiftspolicy. 

 

11. Tillämplig lag 

Finsk och åländsk rätt utgör grunden för Advokatbyråns juridiska service. Tvister med anledning 

av eller med anknytning till uppdragets utförande skall avgöras med tillämpning av finsk och 

åländsk rätt.   

 

12. Övrigt 

12.1 Parterna känner inte till några omständigheter som skulle utgöra jäv för advokatbyrån att ta 

emot det avtalade uppdraget. 

12.2 Den kontaktperson som nämns i avtalet företräder advokatbyrån i angelägenheter som 

hänför sig till avtalet. 

12.3 Advokatbyrån och dess personal är skyldiga att iaktta Finlands Advokatförbunds fastställda 

regler om god advokatsed, som finns tillgängliga på förbundets webbplats 

www.asianajajaliitto.fi. 

12.4 Klienten har rätt att föra eventuell oenighet om advokatarvodet till Finlands 

Advokatförbunds tillsynsnämnd för behandling. En person har dessutom möjlighet att 

hänskjuta tvisten till konsumenttvistenämnden för prövning. 

12.5 Klienten har vid behov möjlighet att anföra klagomål mot advokatens förfarande hos Finlands 

Advokatförbunds tillsynsnämnd. 

12.6 Utöver vad som anges i detta avtal tillämpas våra allmänna avtalsvillkor på utförande av 

advokattjänster. 

12.7 Om uppdragsgivaren utträder ur Åland kommunförbund påverkas inte detta avtal. 

 
 

13. Giltighet 

13.1 Detta avtal träder ikraft när båda parterna har undertecknat det och gäller tillsvidare med en 

uppsägningstid om tre månader för båda parter. 
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13.2 Uppsägningstiden räknas från utgången av den månad då den ena parten skriftligen har 

meddelat den andra parten att avtalet sägs upp. 

 

1. Underskrifter 

Det här avtalet har upprättats i två likalydande exemplar varav Klienten och Advokatbyrån erhållit 

varsitt. 

 

[Ort] den ____ september 2022 

 

[Kommun] 

 

 

_________________________________       

[Namn] 

 

   

 

 

Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab 

 

 

_________________________________ 

Petra Bengts, advokat  

 

 

 

 

Bilagor:  

 

- Bilaga 1 – Uppdragsbeskrivning för dataskyddsombudstjänster 
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BILAGA 1 
 
 
UPPDRAGSBESKRIVNING FÖR DATASKYDDSOMBUDSTJÄNSTER 
1. Myndigheters skyldighet att utse ett dataskyddsombud framgår av artikel 37 i den allmänna 
dataskyddsförordningen (härefter ”GDPR”). Uppdraget som dataskyddsombud omfattar de uppgifter 
som anges i tillämpliga bestämmelser i GDPR, företrädesvis de som anges i artikel 39 i GDPR. Det är 
den personuppgiftsansvarige samt personuppgiftsbiträdets ansvar att säkerställa att 
dataskyddsombudet får uppgifter om samt deltar i frågor rörande skyddet av personuppgifter. Trots 
dataskyddsombudets deltagande i frågor rörande skyddet för personuppgifter är ansvaret för skyddet 
av personuppgifter samt tillämpning av dataskyddslagstiftningen den personuppgiftsansvariges. 
 
2. Uppdraget faktureras månatligen med 4 200 euro exkl. moms. I det månatliga uppdraget ingår: 

- Omvärldsbevakning 

- Förberedande och utskick av ett månatligt nyhetsbrev med resultatet av omvärldsbevakningen 

11 månader per år. 

o Nyhetsbrevet ska innehålla information och råd om Uppdragsgivarens skyldigheter i 

dataskyddsfrågor. 

o Nyhetsbrevet ska i den mån det är möjligt vara anpassat till Uppdragsgivarens 

verksamhet och behandla frågor som kan vara av värde för Uppdragsgivaren. 

- Ett av Uppdragstagaren ordnat utbildningstillfälle per år omfattande ca 2 timmar. 

o Vid utbildningstillfället ska Uppdragstagarens presentera praxis och föreläsa om 

särskilda frågeställningar som varit aktuella under det gångna året. 

o Uppdragsgivaren kan komma med önskemål om innehåll. 

- Genomgång och rådgivning vad gäller konsekvensbedömningar som Uppdragsgivaren 

genomför enligt artikel 35 i GDPR. 

- Att fungera som kontaktpunkt för tillsynsmyndigheten i frågor som rör behandling, inbegripet 

det förhandssamråd som anges i GDPR artikel 36, och vid behov samråda i alla andra frågor. 

- Att någon hos Uppdragstagaren finns tillgänglig för att i brådskande ordning behandla frågor 

med anledning av Uppdragsgivarens dataskydd. 

 
3. För uppgifter som inte anges ovan fakturerar Uppdragstagaren 210,00 euro / timme exkl. moms. 
Dessa uppdrag kan t.ex. omfatta: 

- Uppdragsgivarens specifika begäran om utredning av en fråga, ett ärende eller annan 

uppstådd situation, 

- Rådgivning vid och gällande personuppgiftsincidenter, 

- Rådgivning och utredning gällande registrerades specifika förfrågningar till den 

personuppgiftsansvarige. 

 
Kommun     Advokatbyrå Carlsson Wingert Ab 

 

 

 

_____________________________  _____________________________      

Namn, titel   Petra Bengts, advokat, partner 

 



 
 

 
  

Ålands kommunförbund | Skolvägen 2 22410 Godby | Pb 230 AX-22 101 Mariehamn  

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

 

Dataskyddsombud för kommunerna och kommunalförbunden 
 

Kommunförbundet har sonderat intresse för en gemensam lösning och fått positiv 

respons av 15 kommuner och 5 kommunalförbund. Det har även efterlysts en 

eventuell utökning av kommunförbundets verksamhet som kunde koordineras med 

tjänsten som dataskyddsombud. Denna typ av tjänst måste utredas ordentligt och 

nuvarande förslag prioriterar en lösning som kan komma snabbt på plats. 

 

Kostnadsfördelning 

 

15 kommuner + 5 kommunalförbund 

4 200 € + 3 200 € per månad = 88 800 totalt per år  

 

Kostnadsfördelning 

 

Kommun Per månad Per år 

Jomala 961 11532 

Finström 577 6919 

Lemland 577 6919 

Saltvik 577 6919 

Hammarland 481 5766 

Sund 384 4613 

Eckerö 384 4613 

Föglö 192 2306 

Geta 192 2306 

Vårdö 192 2306 

Brändö 192 2306 

Lumparland 192 2306 

Kumlinge 192 2306 

Kökar 192 2306 

Sottunga 192 2306 

Totalt kommuner 5478 65735 

Oasen 577 6919 

Mise 192 2306 

NÅUD 481 5766 

SÅUD 481 5766 

Kommunförbundet 192 2306 

Total summa 7400 88800 

 

http://www.kommun.ax/
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