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 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 13  1 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  17.10.2022 

 Mötestid  Plats 

 kl 19:00 - 22.05  Kommunkansliet 

 Närvarande ordinarie beslutande  Närvarande ersättare 

 x  Lotta Eriksson, ordförande  Robert Karlman 

 x  Kent Finneman vice ordförande  Åsa Gottberg-Jansson 

 x  Johanna Henriksson  Helen Fagerström 

 x  Olle Dahl  Peder Blomsterlund 

 x  Dominic Karlman  Henrik Sundberg 

 Övriga närvarande 

 x  Harry Holmström, ordförande KF  x  Gunnar Sundström, vice ordförande KF 

 x  Föredragande Niclas Karlsson, 
 kommundirektör 

 Underskrifter                                                   Kökar den 18.10.2022 

 Lotta Eriksson, Ordförande  Niclas Karlsson, Kommundirektör 

 Protokolljustering                                            Kökar den 18.10.2022 

 Kent Finneman  Johanna Henriksson 

 Protokollet framläggs till påseende 18.10.2022 

 Intygas Niclas Karlsson, Kommundirektör 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 13  2 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  17.10.2022 

 Föredragningslista 

 Ärende  Sida 

 § 143 Laglighet och beslutsförhet.  3 

 § 144 Val av två protokolljusterare och sekreterare.  3 

 § 145 Godkännande av föredragningslistan.  3 

 § 146 Kommunstyrelsens protokoll från föregående möte.  3 

 § 147 Budget 2023.  4 

 § 148 Fastställande av skattenivåer 2023.  4 

 § 149 Fastställande av avgifter och taxor för 2023.  5 

 § 150 Fastställande av arvoden för 2023.  5 

 § 151 Kommunens beslut gällande förtidsröstning.  6 

 § 152 Bestämmande av röstningsställe samt valsystem inför riksdagsvalet 2023.  7 

 § 153 LocalRES.  8 

 § 154 Delgivningar, skrivelser och beslut.  8 

 § 155 Övriga ärenden.  8 

 § 156 Nästa möte: På ordförandens kallelse.  8 

 § 157 Mötet avslutas.  8 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 13  3 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  17.10.2022 

 § 143  Laglighet och beslutsförhet. 

 KomL §23, samt förvaltningsstadgan § 53. 

 Kallelse till kommunstyrelsens möten görs av ordförande eller, om denne är förhindrad vice 
 ordföranden. Kallelsen kan även sändas ut av kommundirektören på sammankallarens uppdrag. 

 Kallelsen till sammanträdet skall sändas till ledamöterna minst fyra dagar före sammanträdet, 
 kallelsedagen och mötesdagen medräknad. I kallelsen skall anges tidpunkt och plats för sammanträdet 
 samt vilka ärenden som skall behandlas (föredragningslista). Därutöver kan ärenden av brådskande 
 natur handläggas och avgöras under sammanträdet. 

 Kallelsen skall distribueras till ledamöterna, och till ersättare vid frånvaro av ordinarie ledamot, samt 
 till övriga personer som har närvarorätt eller närvaroplikt. Kallelsen distribueras på det sätt som 
 organet besluter. 

 Styrelsen är beslutför då minst hälften av ledamöterna är närvarande. 

 KS beslut: Mötet konstaterades vara lagenligt sammankallat och beslutsfört. 

 § 144  Val av två protokolljusterare och sekreterare. 

 KS beslut: Till sekreterare valdes Niclas Karlsson. Till protokolljusterare valdes 
 Johanna Henriksson och Kent Finneman. 

 § 145  Godkännande av föredragningslistan. 

 KS beslut:  Föredragningslistan godkänns. 

 § 146  Kommunstyrelsens protokoll från föregående möte. 

 Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens protokoll 21.09.2022. 

 KS beslut: Styrelsen konstaterar att styrelsens beslut från styrelsens möte den 21.09.2022 
 angående § 128-142, har vunnit laga kraft och får verkställas 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 13  4 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  17.10.2022 

 § 147  Budget 2023. 

 Styrelsens budgetarbete angående 2023 års budget inleds med en generell genomgång angående 
 nämndernas förslag till budget för inkommande verksamhetsår. 

 KD förslag  :  Är att återremitteras budgetförslagen  till nämnderna med styrelsens förslag till 
 ändringar, samt att styrelsen önskar påminna nämnderna om styrelsens generella 
 budgetdirektiv. 

 KS beslut: Att nämnderna tittar över de poster där det finns möjlighet att göra besparingar, tar 
 med i beaktande ökade värme, el och vattenkostnader samt går igenom intäkterna generellt 
 samt indexjusterar hyror och avgifter. 

 § 148  Fastställande av skattenivåer 2023. 

 I lagen om förskottsuppbörd, §3.1 mom. avsett meddelande om uttaxering per skattöre skall tillställas 
 skattestyrelsen senast den 17 november (19 november i år p.g.a. helg). Har meddelandet inte tillställts 
 skattestyrelsen före utgången av den i 1 mom. stadgade tiden, tillämpas vid förskottsuppbörden det 
 föregående årets uttaxering per skattöre. 

 Skatteutvecklingen har de senaste åren varit negativ. Kökar har drabbats hårt av 
 befolkningsminskning, minskade landskapsandelarna samt behörighetsöverföring från landskapet till 
 kommunerna utan tillhörande ersättning. Idag så har Kökar det högsta skatteprocent av alla kommuner 
 på Åland. 

 KD förslag: Att styrelsen lämnar de kommunala inkomst och fastighetsskatterna oförändrade i 
 sitt förslag till fullmäktige: 
 Inkomstskattesats  19,75 % 
 Allmän fastighetsskattesats  0,40% 
 Fastighetsskattesats för stadigvarande bostad  0,00% 
 Fastighetsskattesats för övriga bostadsbyggnader  0,90% 
 Fastighetsskattesats för allmännyttiga samfund  0,00% 

 KS beslut:  Förslaget bifalles, förslaget lämnas vidare  till fullmäktige för fastställande. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 13  5 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  17.10.2022 

 § 149  Fastställande av avgifter och taxor för 2023. 

 Genomgång av bilaga 149-1 “Avgifter och taxor 2023” för fastställande av avgifter och taxor 2023 

 KD förslag:  Att kommunstyrelsen förordar avgifter och taxor, enligt bilaga 149-1, till 
 fullmäktige. 

 KS beslut: Generellt, tydliggör texten i dokumentet “avgift och taxor 2023” samt se över alla 
 avgifter som rör privata kunder. 

 Specifikt skall alla måltidsavgifter gentemot externa kunder gås igenom och justeras. 
 Kommunen skall inte konkurrera med privata näringsföretagare varken på mat eller boende. 
 Bredbandsavgiften justeras till marknadspris. 

 Priser och regler för uthyrning av utrymmen tas bort från dokumentet “avgifter och taxor 
 2023”, och ett nytt system implementeras där respektive enhet gör en offert på förfrågan. 

 Vatten- och avloppsavgifterna för Björnsnäs skall justeras upp till marknadspris. 

 § 150  Fastställande av arvoden för 2023. 

 I arvodesstadgan har en mindre justering gjorts så att valnämnden som utsetts av kommunfullmäktige 
 erhåller arvode. I övrigt är den oförändrad från tidigare år. 

 KD förslag:  att kommunstyrelsen förordar fastställande av arvoden, enligt bilaga 150-1, till 
 fullmäktige. 

 KS beslut:  Kommunstyrelsen justerade arvodena enligt bilaga 150-1, och lämnar vidare till 
 fullmäktige för fastställande. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 13  6 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  17.10.2022 

 § 151  Kommunens beslut gällande förtidsröstning. 

 Grundlagen §14.3 mom föreskrivs att det allmänna ska främja den enskildes möjligheter att delta i 
 samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller henne själv. Med stöd av detta 
 är kommunen skyldig att se till att väljarna har tillräckliga möjligheter att rösta på förhand eller på 
 valdagen. Kommunen kan ordna förhandsröstningen i sina egna utrymmen eller enligt avtal i någon 
 utomstående aktörs utrymmen. Kommunstyrelsen svarar för nödvändiga anskaffningar för 
 förhandsröstningen enligt vad som föreskrivs om kommunala upphandlingar. Om kommunen ordnar 
 förhandsröstningen i någon utomstående aktörs lokaler (till exempel i ett köpcentrum eller Åland Posts 
 lokaler) ska den i detta fall själv ingå ett avtal om användningen av lokalerna direkt med aktören i 
 fråga. 

 Kommunen har fått ett erbjudande samt offert angående hantering av förhandsröstning från Ålands 
 post. Se bilaga 151-1 och 151-2. 

 KD förslag: Att kommunstyrelsen beslutar att ge valnämnden i uppdrag att arrangera en 
 lagenligt förhandsröstning. Samt tacka nej till Ålands post erbjudande och offert. 

 KS beslut:  Förslaget bifalles 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 13  7 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  17.10.2022 

 § 152  Bestämmande av röstningsställe samt valsystem inför 
 riksdagsvalet 2023. 

 Riksdagsval förrättas enligt vallagen (714/1998). 

 Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen besluta om antalet och placeringen av de allmänna 
 förhandsröstningsställena i kommunen. Det ska finnas åtminstone ett förhandsröstningsställe i varje 
 kommun, om inte något annat följer av särskilda skäl. 

 Enligt 8 § i vallagen utgör kommunen ett röstningsområde. Varje röstningsområde ska ha ett 
 röstningsställe på valdagen vilket anges i beslut av kommunstyrelsen. På valdagen får väljaren rösta 
 endast på det röstningsställe som finns inom det röstningsområde som har antecknats för honom eller 
 henne i rösträttsregistret. 

 Kommunstyrelsen ska fatta beslut om de allmänna förhandsröstningsställena och röstningsställena på 
 valdagen i god tid så att de kan registreras i justitieministeriets valdatasystem senast fredagen den 13 
 januari 2023 före kl. 12. 

 Vid riksdagsvalet 2023 kan alla kommuner på Åland använda följande delsystem i valdatasystemet: 

 1) basdatasystemet (används av centralvalnämnden), 
 2) rösträttsdatasystemet (används av valförrättarna vid förhandsröstningen samt av centralvalnämnden 
 för s.k. ”efterregistreringar”), 
 3) resultatuträkningssystemet (används av centralvalnämnden för den preliminära rösträkningen). 

 Kommunerna har också möjlighet att använda vissa delsystem i valdatasystemet enligt följande: 

 4) rösträttsdatasystemet vid röstningen på valdagen (”e-vallängden”, valnämnden), 
 5) mobil rösträttsförfrågan i rösträttsdatasystemet (valförrättaren, valbestyrelsen, valnämnden), 
 6) resultatuträkningssystemet (”direkt registrering”; valnämnden vid den preliminära rösträkningen), 
 7) elektroniskt valprotokoll (valnämnden). 

 Styrelsen bör snarast bestämma sig vilka av dessa system som kommunen önskar använda sig av. 

 KD förslag: Att styrelsen understöder valnämndens sekreterares förslag,  bilaga 152-1 

 KS beslut: Styrelsen bifaller förslaget. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 13  8 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  17.10.2022 

 § 153  LocalRES. 

 Som inbjuden partner till projektet LocalRES har Kökar kommun blivit kallad till att delta på nästa 
 informationsmöte i Ollersdorf Österrike. De övriga partnerna inom projektet LocalRES önskar träffa 
 en representant från Kökar kommun samt att Kökar kommun skall redogöra på plats angående 
 kommunens planer gällande sitt eventuella deltagande inom projektet. 

 Då kommunen ej har ingått i projektet så blir kostnaderna att belastas kommunens normala 
 förvaltning. 

 KD förslag: Då kommun väntar på utslag från förvaltningsdomstolen angående det besvär som 
 finns som har hindrat kommun att påbörja projektet och anställa en projektansvarig, att 
 kommunen sänder kommundirektören som kommunens representant då det ej finns någon 
 annan att tillgå. 

 KS beslut:  Styrelsen bifaller förslaget. 

 § 154  Delgivningar, skrivelser och beslut. 

 Inga ärenden. 

 § 155  Övriga ärenden. 

 - Uppdatering och information angående ärenden hos förvaltningsdomstolen 

 - Bordlagda ärenden 

 - Information från representerade nämnder 

 § 156  Nästa möte: På ordförandens kallelse. 

 § 157  Mötet avslutas. 

 Mötet avslutades kl 22.05 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 13  9 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  17.10.2022 

 ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING 

 BESVÄRSFÖRBUD 

 Vad förbudet grundar 
 sig på 

 Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, 
 kan enligt §  kommunallagen rättelseyrkande inte framställas eller 
 kommunalbesvär anföras över beslutet: 

 Paragrafer § 147, 148, 149, 150 

 Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 
 anföras över nämnda nedan beslut: § 144, 145, 146, 155 

 Ärenden som gäller endast intern organisation och delgivningar 
 Paragrafer och grund för besvärsförbudet: 153, 154, 155 

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

 Den som är missnöjd med ovan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt 
 rättelseyrkande. Skriftligt rättelseyrkande får framställas av den som ett 
 beslut avser eller den vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av 
 beslutet (part) samt av kommunmedlemmar. 

 Myndighet hos vilken rättelse yrkas: 

 Kökar kommun 
 Kommunstyrelsen i Kökar 
 22730 Kökar 

 Paragrafer: § 143, 151, 152 

 Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En 
 part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 
 avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
 del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. I vartdera fallet 
 räknas inte framläggnings- eller delgivningsdagen i besvärstiden. 

 Rättelseyrkandets 
 innehåll  Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. 

 Yrkandet skall undertecknas av den som framställer det. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  Protokoll, möte nr 13  10 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  17.10.2022 

 KOMMUNALBESVÄR 
 Besvärsmyndighet och 
 besvärstid 

 I nedan nämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär. 
 Ändring i beslut med anledning rättelseyrkanden kan sökas genom 
 kommunalbesvär endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om 
 beslutet har ändrats med anledning av rättelseyrkandet, kan ändring i 
 beslutet sökas genom kommunalbesvär också av en som är part eller 
 kommunmedlem. Ett beslut får överklagas genom kommunalbesvär på 
 den grunden att 
 1. beslutet tillkommit i felaktig ordning, 
 2. den myndighet som fattat beslutet har överskridit sina befogenheter 
 eller 
 3. beslutet annars strider mot lag. 

 Besvärsmyndighet är 
 Ålands förvaltningsdomstol 
 PB 31 
 22101 Mariehamn 

 Paragrafer: § 

 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 En part anses ha fått del av beslutet sju dagar efter dagen då brevet 
 avsändes, om inte något annat påvisas. En kommunmedlem anses ha fått 
 del av beslutet den dag protokollet lagts fram offentligt. 

 FÖRVALTNINGSBESVÄR 
 Besvärsmyndighet och 
 besvärstid 

 Besvärsmyndighet är 
 Ålands förvaltningsdomstol 
 PB 31 
 22101 Mariehamn 

 Paragrafer: § 

 Besvärstid: 30 dagar från delfåendet av beslutet. 

 BESVÄRSSKRIFT 
 Besvärsskrift 
 I besvärsskriften skall anges 

 -  ändringssökandes namn, yrke, boningsort och adress 
 -  vilket beslut som överklagas 
 -  vilka ändringar som yrkas i beslutet 
 -  motiveringar till att beslutet bör ändras 

 Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökande själv eller av den som författat skriften. Om endast den 
 som författat besvärsskriften undertecknar den, skall också yrke, boningsort och postadress anges. 

 Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, och intyg 
 om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. 

 Inlämnande av besvärshandlingarna 
 Besvärshandlingarna skall inlämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång. Besvärshandlingarna 
 kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall 
 lämnas till posten i så god tid att de kommer fram innan besvärstiden går ut. Enligt lagen om domstolsavgifter 
 kan domstolen ta ut en avgift för inlämnande av besvär. Kontakta respektive domstol för mer information. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 
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4 
 exkl. moms     inkl. moms  

Kökars kommun 
Avgifter och taxor 2022 
 

Påminnelseavgift 
      
Utöver lagstadgad förseningsränta     5,- 
 
Fotokopior 
 
A4 upp till 50 ex    0,60 0,74 
A4 över 50 ex     0,30 0,37 
A3     1,- 1,24 
Förstoringar, förminskningar    1,50 1,86 
Tillägg för bestyrkta kopior    1,- 1,24 
Ideella föreningar i kommunen   0,10 0,12 
     
Färgkopior 
 
A4 upp till 50 ex    1,20 1,49 
A4 över 50 ex     0,60 0,74 
A3     2,- 2,48 
Förstoringar, förminskningar    3,- 3,72 
Ideella föreningar i kommunen   0,20 0,25 
 
Laminering 
 
Inplastning av handlingar i A4 format   3,- 3,72 
 
Kökar info 
 
Kommuninvånare och föreningar i kommunen   0,- 
 
Företag och samfund i Kökar 
Helsida     25,- 31,- 
Per spaltmillimeter      0,15   0,19 
 
Företag, samfund, personer och föreningar utanför Kökar 
Helsida     50,- 62,- 
Per spaltmillimeter      0,30   0,37 
 
Prenumeration per år    36,- 39,60 
  
Kollektivtrafik 
 
Ersättningar som uppbärs av resenärerna 
Längs rutten        2,- 
 
Avvikelse från rutten      2,- 
 
Rutten är: Vålö vägskäl – Harparnäs (landskapsvägen) 
 
Kyllagret, Harparnäs 
 
Innehavaren är personligt ansvarig för nyckeln, nyckel hyrs endast ut åt privatpersoner i icke-
kommersiell verksamhet samt till företag registrerade på Kökar 
 
Årsavgift, kyllager    100,- 124,- 
Hyra kyllager, 7 dagar eller mera, per varje 7 dagars period   30,-   37,20 
Årsavgift för företag som inte är registrerade på Kökar  400,- 496,- 
 
 
 
 
 



5 
 exkl. moms     inkl. moms 

Kökars kommun 
Avgifter och taxor 2023 
 

 

Grundskolan och Barnängen 
 
Gymnastiksalen, klassrum samt övriga rum 
(gym. sal inkl. duschrum, omklädningsrum) 
 
Konferensgrupper, avgiftsbelagda kurser / tillfälle    
första timmen      15,- 
per tilläggstimme       5,- 
 
Terminsavgift för privatpersoner 
en timme per vecka     33,50 
två timmar per vecka     59,- 
fler än två timmar per vecka     83,50 
engångsavgift (per person och timme)      2,50 
 
Gymnastiksalen  
(med tillgång till matsal och hemkunskapskök) 
 
Tex över veckoslut (per person och dygn)      5,- 
 
Matsal 
 
Organisationer / enskilda per möte    33,50 
 
Slöjdsalen 
(inkluderar användning av alla verktyg) 
 
Per timme      20,- 
 
Fotolabbet 
(material ingår inte) 
 
Organisationer som hyr kontinuerligt 
första timmen      11,- 
per tilläggstimme       4,- 
 
Barnängen 
 
per dygn      35,- 
per timme      15,- 
 
Konferensgrupper, avgiftsbelagda kurser / tillfälle    
första timmen      15,- 
per tilläggstimme       5,- 
 

 vid iordningställande och undan plockning av utrymmen debiteras 25,- per timme när 
hyresgästen inte själv gör det 

 för Hem och Skolas, Skunks, 4H-distriktsmöten, samt klassmöten uppbärs ingen hyra 
 ideella föreningar (vars hemort är Kökar) är hyresbefriade när de ordnar verksamhet för 

Kökarbor 
 hyresfri användning får inte leda till kostnader för skolan, uppstår kostnader ersätts de av 

den som förorsakat dem  
 vid exceptionella fall, såsom uthyrning av lokaliteter för längre perioder än tex ett 

veckoslut kan hyra fastställas enligt ett särskilt beslut av skolnämnden 
 lokaliteterna skall återställas i ursprungligt vårdat skick efter användning  
 ordinär städning sköts av skolans lokalvårdare 
 en ansvarig person skall finnas som sköter öppning och stängning samt ansvara för att 

lokalerna lämnas i vårdat skick  
 ifall slarv uppdagas med städning mm har skolnämnden rätt att på den hyrandes 

bekostnad få städningen utförd till belåtenhet 
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Barnomsorg, förundervisning och fritidsverksamhet 
 
Hänvisning: landskapslagen om barnomsorg och grundskola (2020:32) och (2022:55) kapitel 5 
Lagliga grunder för avgifterna 
 
I enlighet med 24 § ska barnomsorgsavgiften fastställas årligen, dvs gäller taxan för tiden 1.1 – 
31.12. Kommunen ska senast tre månader före en ändring av avgifterna införs meddela 
vårdnadshavarna om ändringen. 

 
Utdrag ur lagstiftningen 
 
Taxa 
§ 21 Kommunen ska fastställa en taxa för den avgift som barnets vårdnadshavare ska 

betala för barnomsorgen enligt bestämmelserna i 22 §. Taxan ska avse årets alla 
månader. En kommun kan besluta om avgiftsfria månader eller om helt avgiftsfri 
barnomsorg 

 
Avgiften 
§ 22 Avgiften för heltidsomsorg är högst 240,- per barn och månad med beaktande av 

familjens storlek. Barnomsorgsavgiften för halvtidsomsorg får vara högst 60 % av 
avgiften för heltidsomsorg dvs max 144,- per barn och månad 

 
Avgiftsfrihet 
§ 23 Barnomsorgsavgift uppbärs inte 

 under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång 
 för rehabiliterande barnomsorg som ges enligt landskapslagen (178:48) om 

tillämpningen av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda 
 för förundervisning under minst 4 timmar per arbetsdag under läsåret innan 

barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt 
 under den tid föräldrapenningsdagar tas ut för barnet, om vårdnadshavaren 

meddelat kommunen om detta enligt bestämmelserna i 19a §  
  
 
Beräkning av avgiften, justeringar av denna och skyldighet att lämna uppgifter om inkomster 
§ 24 Avgiften fastställs enligt denna paragraf  

Vårdnadshavaren är skyldig att informera kommunen om familjens förvärvs- och 
kapitalinkomster och kommunen har rätt att få de verifikat som behövs  
Utgående från detta fastställer kommunen årligen barnomsorgsavgiften  
Om inkomsterna därefter varaktigt ändras med minst tio procent ska 
vårdnadshavaren informera kommunen, som då ska fastställa en ny 
barnomsorgsavgift 

 
Inkomster som beaktas då avgift fastställs 
§ 25 Som avgiftsgrundande inkomst räknas 

 den inkomst som barnet har 
 den inkomst som den vårdnadshavare som bor med barnet har 
 om barnet bor med endast en vårdnadshavare, den inkomst som en person som 

är sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller i äktenskapsliknande 
eller i stadigvarande former i gemensamt hushåll har 

 
Som avgiftsgrundande inkomst betraktas betalda underhållsbidrag för barn, 
periodiska underhåll till en tidigare make samt en förmån som ska betalas i pengar 
och vilken i samband med en överlåtelse av en fastighet har förbehållits för en viss 
tid eller livstid 
 

 
 
 

 
 

 



7 
 exkl. moms     inkl. moms 

Kökars kommun 
Avgifter och taxor 2023 
 

 

Inkomster som inte beaktas då avgiften fastställs 
§ 26 Som avgiftsgrundande inkomst räknas inte 

 barnbidrag 
 handikapp bidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare 
 barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen 
 bostadsbidrag 
 kostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring 
 stöd som avses i militärunderstödslagen 
 studiestöd 
 stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning 
 rehabiliteringspenningsförmåner 
 sysselsättningsstöd 
 studiestipendier 
 stöd för närståendevård 
 stöd för vård av barn i hemmet 
 familjevårdararvode 

 
Definitioner 

§ 28 Heltidsomsorg Barnomsorg som i medeltal överstiger 35 timmar per 
vecka 

Halvtidsomsorg Barnomsorg som i medeltal uppgår till högst 25 timmar 
per vecka 

 
Eftersom avgiften uppbärs per månad är en månad en naturlig utjämningsperiod 
(står i lagens detaljmotiveringar) 

 
Till familjen hör den eller de vårdnadshavare som bor med barnet 
Till familjen hör även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap, 
registrerat partnerskap eller under äktenskapsliknande former har gemensamt 
hushåll med och som inte är barnets vårdnadshavare  
Till familjen hör även de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i 
samma hushåll 

 
Tillämpning 
Förundervisning 
Ingen avgift uppbärs för förundervisning under minst 4 timmar per arbetsdag under läsåret innan 
barnet börjar i grundskolan eller får motsvarande undervisning på annat sätt med hänvisning till  
23 § LL om barnomsorg och grundskola. Den avgiftsfria förundervisningens timmar dras av från 
barnomsorgsavgiften för heltidsomsorg eller halvtidsomsorg enligt en formel 
 
Taxan 
 
Avgiften skiljer mellan hel-, deltids (80 %) och halvtidsomsorg enligt följande 
Heldagsomsorg Deltidsomsorg  Halvdagsomsorg 
max 230,-  max 184,- (80 %) max 138,- (60 %) 
(över 35 h/v)  (25 - 35 h/v)   (max 25 h/v) 
 
Inkomstgränserna är som följer 
 
Familjens  Nedre  Högsta  Bruttoinkomst som ger 
storlek inkomstgräns   avgiftsprocent  maxavgift (230,-) 

  
2 1 248,-      11,5    3 248,- 
3 1 456,-         9,4     3 902,80 
4 1 664,-         7,9     4 573,40 
5 1 872,-           7,9    4 783,40 
6 2 080,-           7,9    4 991,40 
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Familje- Inkomst- Högsta Inkomst Inkomst Max-          Minimi- 
storlek euro/månad avgifts- som ger som ger avgift avgift 
enligt avgifts-  procent maxavgift avgift   
systemet   230,-/månad    
 
2 1248,- 11.5  3248,- 1334,95 230,- 10,- 
3 1456,-   9,4  3902,81 1562,40 230,- 10,- 
4 1664,-   7,9 4575,39 1790,60 230,- 10,- 
5 1872,-   7,9 4783,39 1998,60 230,- 10,- 
6 2080,-   7,9 4991,39 2206,64 230,- 10,-
    
 
Maxavgift heldag över 35 timmar/vecka (enligt lag max 240,-)   230,- 
 deltid 25 – 35 timmar/vecka    184,- 
 halvdag högst 25 timmar/vecka   138,- 
 
Avgift får inte tas ut av en familj som har en inkomst som uppgår till högst de belopp som anges i 
tabellen 
 
Syskonrabatt 
 
Då från samma familj flera än ett barn är i kommunal barnomsorg ges syskonrabatt  
Den ordinarie avgiften är för det yngsta barnet (barn 1) 
Syskonrabatten är 20 % för det näst yngsta barnet (barn 2) och därefter 50 % för varje följande 
barn (barn 3 osv) 
 
Inskolning 
 
Avgiftsbelagd från första dag som barnet börjar sin inskolning 
 
Förundervisning 
 
Ingen avgift uppbärs för förundervisning under minst 4 timmar per arbetsdag under läsåret innan 
barnet börjar i grundskolan. Den avgiftsfria förundervisningens timmar dras av från 
barnomsorgsavgiften för heltidsomsorg eller halvtidsomsorg enligt en formel. Om barnet har en 
heltidsomsorgsplats ska det avgiftsfria timantalet dras av från 144 vilket är det minsta timantalet 
per månad för heltidsomsorg (36 x 4). Om barnet har halvtidsomsorg ska det avgiftsfria timantalet 
dras av från 100 (25 x 4) 
 
Fritidsverksamhet (eftis) 
 
Fritidsverksamheten följer läsårets arbetsdagar för grundskolor  
Verksamheten är lagstadgad   
Kommunen bestämmer själv avgiften för verksamheten 
 
Vårdnadshavaren har rätt till fritidshemsverksamhet dagtid under skoldagar 

 för ett barn som går i årskurs 1 och 2 om vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller 
är arbetssökande 

 för ett barn med elvaårig läroplikt fullgör sin läroplikt 
 för en studerande på gymnasialstadienivå som deltar i utbildning i enlighet med läroplanen 

för yrkesträningsundervisning, med beaktande av den studerandes behov  
 för ett barn i behov av särskilt stöd bedöms vara i behov av fritidsverksamhet 

 
Avgiften för eftermiddagsverksamhet under skolans arbetsdagar är ett fast belopp per månad och 
baserar sig på 50 % av en heltidsavgift vid daghemmet under skolterminerna, dvs 115,- som 
divideras med divisor 20 dagisdagar / månad 
Eftis avgiften blir de nyttjade dagarna x dagisavgiften. Med maxtaxa 115,- blir avgiften 5,75 per 
dag för eftisvård. Skulle timantalet överskrida 5 timmar per dag, blir avgiften uträknad efter antal 
timmar per dag 
Avgiften betalas för de dagar föräldrarna eller vårdnadshavaren anmält att barnet är i behov av 
eftis. Avgiften betalas även för de dagar barnet är frånvarande om föräldrarna anmält att barnet 
skulle ha en eftis dag 
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Avgifterna för tillfälliga barn i vård 
 
Med ”tillfälliga barn i vård” avses barn som vårdas högst 1 dag / vecka eller 4 dagar / månad. För 
tillfällig dagvård får en avgift bestämmas som kommunen fastställer 
 
Heldag (mer än 6,5 timmar)     12,- / dag 
80% dag (högst 6,5 timmar)    10,- / dag 
Halvdag (högst 5 timmar)         7,- / dag 
 
Uppbärs inte 
 
Avgift som är mindre än 10,- för ett barn uppbärs inte 
 
Kommunens skyldighet att som boende- eller vistelsekommun ordna barnomsorg  
 
Kommunen ska ordna barnomsorg för de barn för vilka kommunen är hemkommun enligt lagen 
(FFS 201/1994) om hemkommun 
Kommunen ska ordna barnomsorg också för barn som till följd av sina vårdnadshavares arbete, 
studier eller motsvarande skäl är bosatta i kommunen trots att barnet inte har någon hemkommun 
på Åland eller barnets hemkommun är en annan kommun enligt lagen om hemkommun 
Av särskilda skäl ska kommunen tillhandahålla barnomsorg för andra barn som vistas i kommunen 
 
Tillfällig barndagvård (högst 1 månad) för icke fast bosatta 
 

 avgiften per barn och vårddag är 25,- oberoende av längden på vårddagen 
 åtminstone ett Kökars barn bör vara inskrivet för vård ifrågavarande dag och tidpunkt för 

att dagvård ska beviljas 
 personalkostnader och andra kostnader får inte öka pga. arrangemanget (undantag 

måltidskostnader) 
 gruppstorlekar och övriga bestämmelser får ej överskridas 
 barnet bör ha barnomsorgsvana 
 avgift för inskolningsdagar 
 konkreta vårdplatser får ej erbjudas före de egna gruppstorlekarna klarnat 

 
Månadskostnad för utomstående kommuner 
 
En beräkning av bruttodygnspriset per plats inom barnomsorgen har gjorts på basen av 2021 års 
bokslut 
Beräkning av månadskostnad är uträknad enligt Barnängen samt centralkökets 
verksamhetskostnad 
Månadskostnad för utomstående kommuner är 520,- per månad 
 
Nyinflyttade familjer  
 
Gratis barndagvård under 4 månader från inflyttning till kommunen förutsatt att barnet är skrivet 
på Kökar vid nästföljande årsskifte 
 
Stängning av dagis 
 
Dagiset kan stängas när barnantalet är lågt, som t.ex. vid olika s.k. ”klämdagar”  
För dylika dagar när daghemmet håller stängt pga. lågt barnantal ges avdrag på 
barnomsorgsavgiften för ifrågavarande dagar  
Dagiset strävar efter att hålla stängt under juli månad pga. Semesterledighet 
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Avvikelser från den fasta månadsavgiften 
 
Full månadsavgift uppbärs alltid, dock med följande undantag 

 om barnet är frånvarande på grund av sjukdom alla verksamhetsdagar under 
kalendermånaden betalas ingen avgift för den månaden 

 om barnet är frånvarande på grund av sjukdom sammanhängande mer är 10 
verksamhetsdagar per kalendermånaden betalas halv månadsavgift mot uppvisande av 
läkarintyg 

 om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom under 20 verksamhetsdagar i följd 
alla dagar, betalas halv månadsavgift, denna frånvaro meddelas skriftligen senast två (2) 
veckor före till barnomsorgen 
 

Då barnomsorgen börjar eller upphör 
 
Avgiften fastställs från första inskolningsdagen och för ett kalenderår i taget, dock högst för 11 
månader 
Juli månad är avgiftsfri 
Om barnet är frånvarande sammanhängande minst 20 verksamhetsdagar utöver juli månad under 
perioden juni – augusti får familjen en extra avgiftsfri månad. Om detta skall meddelas senast 31.3 
Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas enligt antalet verksamhetsdagar, 
divisor 20 
Uppsägning av barnomsorgsplats ska ske skriftligt 1 månad för behovet av barnomsorg beräknas 
upphöra 
 
Övrigt 
 
Barnomsorgsavgifterna baserar sig på bestämmelserna i landskapslagen om barnomsorg och 
grundskola samt på kommunfullmäktiges beslut 
Om familjen inte lämnar löne- och andra intyg inom utsatt tid debiteras maximiavgift som inte 
betalas retroaktivt tillbaka 
Debetsedel för senast fastställda beskattning ska lämnas av alla familjer 
En kalkylerad semesterpenning uträknas om inte en sådan framgår ur löneintyget 
Semesterpenningen kalkyleras då till 5% av den totala löneinkomsten  
Familjen ansvarar för att intyget är fullständigt ifyllt 
Anmälan om missnöje med fastställd barnomsorgsavgift ska senast 14 dagar efter delfåendet 
skriftligen riktas till bildningsnämnden 
     
Exempel 

 
Exempel 1 
En familj beståendes av två vuxna och två barn. Båda barn nyttjar heldagvård. Föräldrarnas brutto 
inkomster totalt 2500,- / mån 
Uträkningen blir då följande; 

 
2500,- – 1664,- = 836,- x 7,9% = 66,04 i dagisavgift för det yngsta barnet 
Kostnaden för följande barn blir 52,83  
 
Exempel 2 
En familj beståendes av två vuxna och tre barn.  Barnen nyttjar heldagsvård. Föräldrarnas 
bruttoinkomst totalt 5000,- / mån 
Uträkningen blir följande; 

 
5000,- - 1872,- = 3128,- x 7,9% = 247,11 
Maxtaxa 230,- för det yngsta barnet, andra barnet 184,- samt för tredje barnet 115,- i 
barnomsorgsavgift 
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Byggnadsnämnden 
 
Avgifter för byggnadslov 
 
Denna taxa är uppgjord med stöd av kommunallagens § 13, plan- och bygglagens § 99 samt 
viteslagen. Avgifterna bestäms enligt de avgifter som är gällande den dag tillståndsbeslutet fattas 
eller myndighetsbeslutet utförs 
 
Fristående småhus 
1. Egnahemshus     580,-  
2. Parhus      750,- 
Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende samt  
5 st. syner på arbetsplatsen 
 
Fritidshus  
1. Fritidsbostad     680,-  
2. Bastu, gäststuga max 15 m²    520,- 
3. Bastu, gäststuga över 15 m²    680,-  
4. Uthyrningsstuga     680,- 
Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende samt  
5 st. syner på arbetsplatsen 
 
Då fler uthyrningsstugor byggs efter samma ritning, i grupp och kan granskas samtidigt, erläggs 
full avgift för en stuga och till hälften nedsatt avgift för de övriga stugorna 
 
Mindre byggnader samt om- och tillbyggnader o.d.   280,- 
1. Personbilsgarage högst 60 m² 
2. Byggande av tillfällig byggnad, för iståndsättande av byggnad som  
brunnit eller skadats på annat sätt    
3. Väsentlig ändring av inre konstruktioner eller andra sådana  
konstruktioner som kan jämföras med nybyggnad      
4. Fasadändring som kräver bygglov       
5. Ändring av bärande konstruktion som icke kan anses som nybyggnad  
6. Oisolerade hallar med fasadduk eller dylikt  
7. Extra granskning av ritningar tillkommer    0,80 / m²  
8. Granskning av ritningar samt förrättande av föreskrivna syner för ombyggnad 
 och / eller tillbyggnad      1,20 / m² 
Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende samt  
3 st. syner på arbetsplatsen 
  
Offentliga byggnader, våningshus samt hus med fler än två  
lägenheter och härbergeringslokaler    950,-
      +0,60 / m² 
Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende samt  
5 st. syner på arbetsplatsen 
 
Ekonomibyggnader och personbilsgarage för byggnad större  
än 250 m² tillkommer       1,20 / m² 
1. Ekonomibyggnad och personbilsgarage större än 60 m²  380,- 
2. Båthus       420,-  
3. Maskinhall      380,- 
4. Lagerbyggnad / förrådsbyggnad     380,-  
5. Frukt & grönsakslager     380,- 
6. Husdjursbyggnader     380,- 
7. Gårdsverkstad     380,- 
8. Gårdsvärmecentral     380,- 
Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende samt 
3 st. syner på arbetsplatsen 
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Industribyggnader och därmed jämförbara byggnader  1120,- 
      +0,60 / m²  
1. Industrihallar 
2. Spannmålstorkar 
3. Byggnader för småindustri 
Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende samt 
5 st. syner på arbetsplatsen 
 
Övrig byggnadsverksamhet, mer omfattande   650,- 
1. Nöjespark, idrottsplats, campingplats 
2. Skjutbana, motorbana avsedd att vara tillgänglig för allmänheten  
eller sammanslutning av privatpersoner 
3. Småbåtshamn med plats för mer än 10 båtar 
4. Vindkraftverk avsett att betjäna fler än 3 hushåll 
5. Fast angöring av fartyg eller anläggning på vatten som för en tid över 2 månader om avsikten är 
att använda dessa som bostad eller liknande ändamål 
 
Nyinstallation av eldstad, rökkanal eller hiss i byggnad och  
eldstadsändring som kräver nytt kanalsystem   189,- 
Ingår: granskning av ritningar, förberedande av ärende samt 
1 st. kanalsyn på arbetsplatsen 
 
Anmälan (PBL § 67a, § 69)    100,- 
1. Tillbyggnad om högst 25 m² 
2. Komplementbyggnad om högst 25 m² 
3. Övriga byggnationer enligt PBL § 67a 
4. Rivningsanmälan 
Ingår: granskning av ritningar, platssyn, förberedande av ärende 
Tillkommer: förrättande av syner    65,- 
 
Övrig byggnadsverksamhet, mindre omfattande   180,- 
1. Fast cistern eller liknande med volym över 10 m³ 
2. Pool utomhus med volym överstigande 10 m³ 
3. Mast med en höjd överstigande 25 m 
4. Plank eller mur med en höjd överstigande 1,5 m om planket eller  
muren placeras närmare grannen rå än 5 m 
Ingår: granskningar av ritningar, platssyn, förberedande av ärende 
Tillkommer: förrättande av syner    65,- 
 
Brandsyneverksamhet, avgift per syn 
1. För genomgång och godkännande av ritningar    0,22 / m² 
2. Eldstad / rökkanalsyn     65,- 
3. Brandsektioneringssyn     65,- 
4. Ibruktagningssyn     65,- 
5. Slutsyn      65,- 
 
Taxor för avloppstillstånd 
1. Vattentoalett och bdt-vattenanläggning    210,- 
2. Infiltration-markbädd (enbart för bdt-vatten)   120,- 
3. Kretsloppsanpassad toalett    160,- 
4. Ombyggnad av avloppsanläggning    170,- 
5. Ändring av avloppstillstånd    40,- 
Avgifterna gäller för en enhet om ett hushåll (5 pe), för större  
anläggningar tillkommer avgift / pe räknat från den 6:e pe  15,- 
 
Samlingslokal och samlingsområde 
1. Handläggning av intyg för samlingslokaler   120,- 
      +1,- / m² 
Ingår: granskningar av ritningar, platssyn, förberedande av ärende 
Tillkommer: förrättande av syner    65,- 
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Övriga avgifter kring bygg- och miljötillstånd 
1. Utstakning av byggnadsplats varvid samtliga kostnader därför erlägges 
av sökande (ingår ej i tidigare taxa för egnahemshus eller fritidsstugor)  180,- 
2. Förlängning av giltighetstiden för bygglov   100,- 
3. Ändring av användningen av byggnad eller del därav, för väsentlig annat 
ändamål än den använts eller enligt byggnadslovet avsett att användas  180,- 
4. Ritningsändring för beviljat bygglov    100,- 
5. Hörande av rågrannar enligt PBL    80,- 
Tillkommer: avgift / granne    10,- 
6. Kungörelser enl. plan- och byggnadslagen debiteras till självkostnadspris 
7. Syn som förrättas under byggnadstiden    65,- 
8. Byggnadssyn förrättad utöver ordinarie arbetstid   130,- 
9. Återtagande av tillståndsansökan som redan beretts eller tagits beslut om  60,- 
10. Om sökanden yrkar på att nämnden håller ett extra insatt möte   750,- 
11. Utlåtande      80,- 
12. Förhandsutlåtande som behandlas av nämnden   150,- 
13. Jordbyggnadsarbete som förändrar landskapet   250,- 
14. Övriga beslut och undantagstillstånd med stöd PBL   150,- 
15. När sökande anhåller om att få inleda med byggarbeten innan lovet 
vunnit laga kraft är tilläggsavgiften 20 % av bygglovsavgiften 
16. Syn på holmar som där kommunen står för båttransport   100,- / tim. 
 
Avgifter vi förseelser och byggbrott 
1. Grunden gjuten utan förrättad utstakningssyn eller armeringssyn  120,- 
2. Bärande stomkonstruktioner täckta av ytmaterial utan stomsyn  120,- 
3. Ibruktagning av byggnad utan ibruktagningssyn eller slutsyn  120,- 
4. Byggande utan tillstånd som kräver bygglov    
(Behandlingsavgift är minst dubbel bygglovsavgift och högst tredubbel) 
5. Byggande utan tillstånd var nämnden beslutar om rivning av byggnad 220,- 
6. Avbrytande av arbeten pga. att arbeten inletts före tillståndets villkor uppfyllts 120,- 
7. Byggande inletts utan ansvarig arbetsledare varpå arbeten måste avbryts 120,- 
8. Byggnationen som överskrider det som beviljats och ansökan  
om ändring kunnat beviljas     220,- 
Tillkommer: avgift      2,- / m² 
 
Avgifter för beslut om tvångsmedel 
1. Förordnande om avbrytande av arbete som en tjänsteinnehavare utfärdar  
samt beslut av nämnden huruvida förordnandet förblir i kraft eller ej  120,- 
2. Beslut av nämnden om att inom utsatt tid rätta till vad som gjorts 
eller försummats     120,- 
3. Beslut om föreläggande av vite    120,- 
4. Beslut om hot av tvångsutförande    120,- 
5. Beslut om utdömande av vite    120,- 
6. Beslut om verkställighet av tvångsutförande   120,- 
 
Övriga bestämmelser 
1. Ovannämnda avgifter uppbäres vid utgivande av bygglov eller annat av nämnden beviljat 
tillstånd. Extra syner som ej angivits i beslut debiteras skilt 
2. Ifall ansökan rörande bygglov eller annat tillstånd förkastas, är sökande icke skyldig att erlägga 
för granskning av ritningar föreskriven avgift 
3. Byggherren är ej skyldig att utöver ovannämnda avgifter erlägga ersättning för i samband med 
tillsynen över byggnadsarbetet tillhandahållen byggnadsrådgivning och ej heller skyldig att ersätta 
av tillsynen över byggnadsarbetet förorsakade resekostnader och dagtraktamenten 
4. Byggherren äger rätt att utan lösen erhålla protokollsutdrag, intyg eller annan handling rörande 
granskning av ritningar, förrättande av syner eller övriga åtgärder, vilka nämnts i denna taxa 
5. om åtgärd enligt bygglovet inte förverkligas kan byggherren inom tre år från det att 
byggnadslovet beviljats anhålla om att bygglovsavgiften återbetalas till den del avgiften överstiger 
100,- 
6. Kopiering av handlingar enligt kommunens allmänna taxa 
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Kökars kommun 
Avgifter och taxor 2023 
 

 

Vatten- och avloppsverket 
 
Vatten 
 
Anslutningsavgift 40 mm ledning     1 800,- 
Per anslutningspunkt        472,50 
 
Anslutningsavgifter omfattar en bostadslägenhet. För byggnader med flera bostadslägenheter skall 
en avgift per lägenhet erläggas för varje därpå följande lägenhet eller anslutningspunkt 
 
Grundavgift per år    129,19 160,20 
Kubikmeterpris       2,27     2,81 
 
Avlopp 
 
Anslutningsavgift till självfall     2 000,- 
Per anslutningspunkt        630,- 
 
Anslutningsavgift med egen pump    1 470,- 
Per anslutningspunkt        315,- 
 
Kubikmeterpris för anslutna      3,57   4,43 
Septikslam från slutna system per m³   13,65 16,93 
Septikslam från 3-kammarbrunn per m³   33,60 41,66 
 
Sommarängen / Centralköket  
 
Måltidsavgifter 
 
Måltid övriga       8,77 10,- 
Jullunch övriga    17,54 20,- 
Måltid barn / skolbarn       5,50 
Måltid för pensionärer utifrån       7,- 
Måltid jämte transport hem        8,50 
Inneboende per dag     11,- 
Morgon / kvällsmål       2,65 
Kaffe med tilltugg       2,50 
Kaffe med tilltugg, övriga       2,50 
 
Måltid för de personer som av hälsoskäl inte kan tillgodogöra sig ordinär  
måltidsservice, exempelvis vid palliativ vård   
  
per dygn         3,50 
per månad      105,- 
 
Boendeserviceavgift – effektiverat serviceboende (ESB) 
 
Avgiften för ESB består av 4 delar 
 

1. Grundavgift: 25,- / månad 
2. Serviceavgift per månad enligt avgiftstabell för hemservice vårdklass C 35 % av klientens 

bruttoinkomster efter avdrag på 588,- (för 1 person) 
3. Måltidsavgift: 11,- / dygn 
4. Hyra (el, och vatten ingår) enligt 7,50 / 40 m2 

 
Detta ingår i avgiften för effektiverat serviceboende 
 
Grundavgift: klädservice, städning, tvätt och städmedel, wc papper 
Serviceavgift: avgift för all vård och omsorg dygnet runt 
Måltidsavgift: räknas per dygn och inkluderar alla måltider 
Hyra: el, vatten, värme och sophantering ingår samt del i gemensamma utrymmen 
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Kökars kommun 
Avgifter och taxor 2023 
 

 

Övriga avgifter 
 
Tvätt / kg för alla utom de boende på Sommarängen    6,- 
Bad, per person / gång (gäller ej de boende)    5,- 
Trygghetslarm för boendes på Sommarängen /månad   10,- 
Trygghetslarm i eget boende / månad    20,- 
Hyra lokal vid Sommarängen (samlingssal   
med tillgång till lilla köket)    
per dygn      35,- 
per timme      15,- 
Vid hyrning av fysioterapirum för första timmen     0,- 
Därefter för varje påföljande timme      0,- 
 
 
Ideella föreningar vars hemort är Kökar är hyresbefriade när de ordnar verksamhet för Kökarbor. 
Hyresfri användning får inte leda till kostnader för kommunen. Uppstår kostnader ersätts de av den 
som förorsakat dem. Lokaliteterna skall återställas i ursprungligt vårdat skick efter användning. 
Ordinär städning sköts av kommunens lokalvårdare      
  
För klienter som erhåller närståendevård och vars vårdare nyttjar sin lagstadgade ledighet 
debiteras högst 11,60 för vård och omsorg / dygn under maximalt 5 dygn / kalendermånad (lag 
om ändring av lag om klientavgift inom social- och hälsov. 6.6 2008/387)  
 
Sommarlängan 
 
Samma kostnad som vid Sommarängen, 7,50 / m². I hyran ingår vattenkostnad och Mise avgift, ej 
elkostnad 
En kostnad om 20,- / mån tillkommer hyran för trygghetslarm samt 5,- / mån i bredbandsavgift 
 
Trygghetslarm 
 
Trygghetslarm i eget boende bekostas av kommunen och en månadskostnad om 20,- tas ut av 
brukaren.  
Trygghetslarm för boendes vi Sommarängen tas ut en kostnad om 10,- per månad. 
 
Socialservice 
 
Hemservice 
 
Ersättningsklassen för ensamstående person eller familj som erhåller hemvårds- eller 
hemvårdsstödsservice bestäms enligt bruttomånadsinkomsterna samt antal hemservicebesök. 
När en persons eller familjs bruttoinkomster understiger inkomstgränsen för den första 
ersättningsklassen uppbärs ingen avgift för hemservice. För fortgående och regelbunden 
hemservice uppbärs en månadsavgift. Avgiften bestäms enligt servicen kvalitet om omfattning 
samt enligt klientens betalningsförmåga och familjens storlek. 
Med regelbunden hemservice avses service som erhålles minst en gång/vecka. 
Ett debiterbart besök är 30 minuter. 
Taxan tillämpas på socialvård som ordnas av kommunen i enlighet med landskapslagen om 
planering av och landskapsandel för socialvården (ÅFS 71/93). I de fall denna taxa inte reglerar 
avvikande, gäller lagen (FFS 734/92) och förordningen (FFS 912/92) om klientavgifter inom social- 
och hälsovården och socialvårdslagen (710 912/92). Enligt §2 punkten 2 och 4 i 
landskapsförordningen (1995/103) kan avgifter inom socialvården uppbäras enligt kommunens 
egna fastställda grunder.  
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Kökars kommun 
Avgifter och taxor 2023 
 

 

Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande 
 
Avgiftstabell 
 
Antal personer Bruttoinkomstgräns Vårdklass A Vårdklass B Vårdklass C 
1           598,- / månad 17 % 26 % 35 % 
2     1 103,- / månad 11 % 16 % 22 % 
3  1 731,- / månad   9 % 13 % 18 % 
4     2 140,- / månad   7 % 11 % 15 % 
5   2 591,- / månad   6 % 10 % 13 % 
6     2 976,- / månad   5 %   8 % 11 % 
 
När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 363,- och betalningsprocenttalet 
sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person. Inkomstgränsen indexjusteras 
regelbundet vartannat år utifrån förändringen i folkpensionsindex. Omsorgschefen uträknar avgift 
utifrån förändringen i folkpensionsindex. Social- och hälsovårdsministeriet publicerar de 
indexjusterande beloppen i Finlands författningssamling inom november månad av justeringsåret. 
 
Vårdklass 
 
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i vårdklasser enligt följande 
 
Vårdklass   Vårdbehov    
A     1 – 3 besök/vecka 
B     4 – 7 besök/vecka 
C   8 eller fler besök/vecka 
 
Avgiften räknas fram på följande sätt; fribeloppet är 598,- / månad (för en person). Om 
inkomsterna är under det beloppet blir det ingen avgift. För den inkomsten som överstiger 
fribeloppet betalas en procentuell avgift som beror på hur mycket hjälp man får. 
 
För hushåll med flera personer där personerna bor åtskilt (ex. den ena hemma och den andra på 
Sommarängen) och bara den ena personen behöver hemservice beräknas grundavgiften skilt för 
den person som behöver hemservice. För personer i samma hushåll som bor tillsammans fastställs 
en avgiftsklass oberoende av om vårdbehovet för personerna är olika. 
 
Avgiften fastställs för ett kalenderår i taget. Hemservice avgiften debiteras en gång per månad. 
Minimiavgift för regelbunden hemservice är 20,- / månad 
 
Tillfällig hemservice 
 
Alla klienter som har hemhjälp mindre än 1 gång / vecka per besök 
 
15 min – 1 h      10,- 
1 h – 5 h (varje därpå följande timme 5,-)    10,- + 
Över 5 h      15,- 
 
För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer, ej inkomstbaserad 
 
Tillsynsavgift 
 
Fast avgift per gång      2,- 
 
Tillämpas om klienten inte har annan hemservice 
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Kökars kommun 
Avgifter och taxor 2023 
 

 

Dygnskostnad för utomstående kommuner 
 
En beräkning av bruttodygnspriset per plats vid serviceboendet Sommarängen har gjorts på basen 
av 2021 års bokslut. Beräkning av dygnskostnad är uträknad enligt Sommarängens samt 
centralkökets verksamhetskostnad. I priset ingår vård och skötsel, matservice tvätt- städtjänst 
samt trygghetslarm. Hyran och kosthåll tillkommer.  
 
Bruttodygnskostnadspriset fastställs 199,41 för utomstående kommuner vid vistelse i kommunens 
effektiverade servicehem Sommarängen. Till priset tillkommer hyran 10,- / dygn. 
 
Vid köp av tjänst mellan Kommunernas socialtjänst – Kökars kommun gällande boendeservice vid 
kommunens effektiverade servicehem Sommarängen, fastställs en bruttodygnskostnadspris till 
216,36 för KST. Noteras bör, att inom ESB bör kommunen ingå hyresavtal direkt med klienten så 
också gällande fakturering. 
 
Tillfälligt boende  
 
Periodplats / korttidsvård på ESB boendet Sommarängen beviljas för en tid om max 20 dygn. Efter 
20 dygn tillämpas normala avgifter för regelbunden hemservice, måltider samt hyra enligt 
prövning, därefter görs en ny bedömning. I dygnsavgiften, 25,- ingår hyra, måltider, vård, tillsyn 
och städservice. Övriga servicebehov debiteras skilt ss. klädvårds service samt trygghetslarm. 
 
Dagvårdsavgift 
 
Avgiften för en person som får dagvård på ESB boendet Sommarängen är 12,- / dag, inkl. rum, 
lunch, kaffe, aktiviteter och bastu. Personer med hemvård debiteras endast för måltider. 
 
Hemserviceavgiftstaxan 
 
Avdrag för regelbunden hemserviceavgift då servicen ges dagligen från hemserviceavgift då 
frånvaron är längre än fem dagar dvs avdrag från 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 i en hel månad uppbärs ingen avgift. I sådana fall där hemserviceavgift leder till behov av 
utkomststöd kan sänkning av avgiften sökas hos äldreomsorgsnämnden. 
 
Närståendevård 
 
Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapets Åland av riksförfattningar om socialvård Lag 
om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) 
 
Enligt Lag om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) kan en kommun ordna den avlösarservice 
som behövs under närståendevårdarens ledighet eller annan tillfällig frånvaro genom att med en 
person som uppfyller kraven i §3 3 punkten ingå ett uppdragsavtal där personen förbinder sej att 
ge vården. 
 
Stöd för närståendevård avses vård av exempelvis en äldre, handikappas eller en sjuk person i 
hemmet som ordnas med hjälp av en anhörig eller annan närstående till personen som vårdas. 
Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som ekonomiskt utgörs av ett arvode. 
Arvodets storlek är beroende på hur bindande och krävande vården är. Arvodet är skattepliktigt 
och pensionsgrundande. Närståendevården går i praktiken till så att ett avtal görs upp mellan 
kommunen och den som vårdar. Närståendevårdaren och vårdtagaren måste vara överens om att 
man önskar ansöka om närståendevård. I avtalet beslutas bland annat om avlastning och rätt till 
ledighet. Närståendevårdaren har rätt till minst fem dagars ledighet om man som 
närståendevårdare varit bunden vid vården dygnet runt eller regelbundet varje dag. Avlastning kan 
tex erbjudas på Sommarängen eller med hjälp av hemservicen. 
 
Avlastning för närståendevård enligt lagstadgad rätt till ledighet 
5 dygn / månad 11,60 / dygn vid vistelse på Sommarängen 
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Anvisningar om tillämpningen 
 
Närmare anvisningar om tillämpningen av denna taxa ges vid behov av äldreomsorgsnämnden. 
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BILAGA 150-1 



Bilaga 150 - 1
Förslag Arvoden 2023

Årsavode ordförande Sammanträdesarvode Höjning efter 2 timmar
2022 Förslag för 2023 2022 Förslag för 2023

Kommunfullmäktige 250 € 650 € 15 € 17,5 € 20 €

Kommunstyrelsen 650 € 850 € 15 € 17,5 € 20 €

Biblioteks- och  kulturnämnden 250 € 300 € 10 € 12,5 € 15 €

Bildningsnämden 250 € 300 € 10 € 12,5 € 15 €

Byggnadstekniska nämnden 750 € 850 € 10 € 12,5 € 15 €

Närings- trafik- och inflyttningsnämnden 250 € 300 € 10 € 12,5 € 15 €

Äldreomsorgsnämnden 250 € 300 € 10 € 12,5 € 15 €

Äldrerådet 100 € 10 €

Centralvalnämnden 300 € 10 € 12,5 €

Valförättare 15 €/ timme

17.10.2022
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Kökar Kommun. Förslag val 2023 Bilaga 152-1

Förslag:
Kökar inför valdatasystemet med alla tre delarna
 Basdatasystem
 Rösträttsdatasystemet
 Resultatuträkningssystemet

Förslag:
 Förtidsröstningen sker på kommunkansliet
 Vallokal på Kökars grundskola
Riksdagsval söndagen den 2 april. Förtidsröstningen sker på kommunkansliet 22 - 28 mars
Lagtings- och kommunalval söndagen den 15 oktober. Förtidsröstningen sker på kommunkansliet 30 september – 10 oktober

Riksdagsval 2023
Förtidsröstning Valdag
Ons. 22.3 Tors. 23.3 Fre. 24.3 Lör.25.3 Mån. 27.3 Tis.28.3 Sön. 2.4

Kommunkansliet 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-18.00 10.00-14.00

Kökar grundskola 10.00-20.00

Lagtings- och kommunalval 2023
Förtidsröstning Valdag 
Lör. 30.9 Mån. 2.10 Tis. 3.10 Ons. 4.10 Tors. 5.10 Fre. 6.10 Lör. 7.10 Mån. 9.10 Tis.10.10 Sön. 15.10

Kommunkansliet 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-18.00 10.00-14.00 10.00-14.00 10.00-14.00        - 10.00-14.00 10.00-14.00

Kökar grundskola 10.00-20.00
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Kommunstyrelsen i landskapet Åland 
 
 
 

Riksdagsvalet 2023: Bestämmande av röstningsställena och 

meddelande av deras uppgifter, användning av valdatasystemet, 

valmaterial och övrig information om valet  

Nästa riksomfattande allmänna val är riksdagsvalet som förrättas söndagen den 2 

april 2023. Förhandsröstning ordnas i hemlandet 22–28.3.2023 (sju dagar från onsdag 

till tisdag) och utomlands 2225.3.2023 (från onsdag till lördag). Förhandsröstning om-

bord på finska fartyg som befinner sig utomlands kan inledas redan onsdagen den 15 

mars 2023.  

Vid riksdagsval väljs tvåhundra riksdagsledamöter till riksdagen. En av dessa riksdags-

ledamöter väljs från Ålands valkrets. 

Justitieministeriet ber kommunstyrelsen sända detta brev till centralvalnämnden för kän-

nedom. Brevet finns tillgängligt också på justitieministeriets webbplats www.vaalit.fi. 

1 Lagstiftning som tillämpas på riksdagsval 

Riksdagsval förrättas enligt vallagen (714/1998). Den gällande vallagen finns tillgänglig i 

Finlex. Sedan det föregående riksdagsvalet har vallagen inte ändrats på sådant sätt 

som skulle påverka de kommunala valmyndigheternas uppgifter vid riksdagsval. 
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2 Arbetsfördelningen mellan valmyndigheterna vid riksdagsval  

Vid riksdagsval är arbetsfördelningen mellan de olika valmyndigheterna i huvuddrag en-

ligt följande: 

Valkretsnämnden i landskapet Ålands valkrets 

 behandling av kandidatansökningarna, fastställande av kandidatuppställningen 

samt sammanställning av kandidatlistorna och distribution av dem till andra val-

myndigheter, 

 räkning av förhandsrösterna, kontrollräkning av rösterna på valdagen samt fast-

ställande av valresultatet och utfärdande av fullmakt till den invalda riksdagsle-

damoten. 

De kommunala valmyndigheterna: 

Den kommunala centralvalnämnden: 

 förberedelser inför förhandsröstningen och röstningen på valdagen, 

 tillkännagivande av valet i kommunen, 

 granskning av förhandsröstningshandlingarna och brevröstningshandlingarna 

enligt 63 och 66 g § i vallagen samt inlämnande av godkända valkuvert till val-

kretsnämnden, 

 Registrering av uppgifterna om den preliminära rösträkningen på valdagen i re-

sultatuträkningssystemet i valdatasystemet. 

Valförrättarna och valbestyrelserna: 

 förrättning av förhandsröstningen. 

Valnämnderna: 

 förrättning av röstningen på valdagen och preliminär rösträkning. 
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3 Röstningsställena i riksdagsvalet 2023 

3.1 Allmänt 

I 14 § 3 mom. i grundlagen föreskrivs att det allmänna ska främja den enskildes möjlig-

heter att delta i samhällelig verksamhet och att påverka beslut som gäller honom eller 

henne själv. Med stöd av detta är kommunen skyldig att se till att väljarna har till-

räckliga möjligheter att rösta på förhand eller på valdagen.  

När det gäller att säkerställa ett gott valdeltagande i riksdagsvalet är det ytterst viktigt 

att det finns tillräckligt med förhandsröstningsställen och vallokaler på valdagen.   

Kommunen ska i sina valarrangemang se till att röstningsställena är tillgängliga, att det i 

alla situationer är så tryggt som möjligt för väljarna att rösta och att väljarna också upp-

lever det så. På röstningsställena ska man också kunna sörja för valfunktionärernas sä-

kerhet.  

3.2 Bestämmande av de allmänna förhandsröstningsställena 

Enligt 9 § i vallagen ska kommunstyrelsen besluta om antalet och placeringen av de all-

männa förhandsröstningsställena i kommunen. Det ska finnas åtminstone ett förhands-

röstningsställe i varje kommun, om inte något annat följer av särskilda skäl. 

På grund av de särskilda omständigheterna i landskapet Åland fanns det inget eget för-

handsröstningsställe i tre kommuner vid riksdagsvalet 2019. Om en kommun fortfa-

rande anser att det inte är nödvändigt att ordna ett eget allmänt förhandsröstningsställe 

vid riksdagsvalet 2023, ska kommunen se till att röstberättigade inom kommunen har 

tillräckliga möjligheter att rösta på förhand på förhandsröstningsställena i andra kommu-

ner och att det informeras effektivt om detta. Om kommunen inte ordnar ett eget för-

handsröstningsställe och hänvisar väljarna till ett förhandsröstningsställe inom en annan 

kommuns område, ska kommunen komma överens om detta med kommunen i fråga.   

Kommunen kan ordna förhandsröstningen i sina egna utrymmen eller enligt avtal i nå-

gon utomstående aktörs utrymmen. Kommunstyrelsen svarar för nödvändiga anskaff-

ningar för förhandsröstningen enligt vad som föreskrivs om kommunala upphandlingar. 
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Om kommunen ordnar förhandsröstningen i någon utomstående aktörs lokaler (till ex-

empel i ett köpcentrum eller Åland Posts1 lokaler) ska den i detta fall själv ingå ett avtal 

om användningen av lokalerna direkt med aktören i fråga.  

 

Vid bestämmandet av förhandsröstningsställena bör kommunstyrelsen fästa uppmärk-

samhet vid de anvisningar som ingår i bilaga 1 (punkt 1). 

3.3 Bestämmande av röstningsställena på valdagen 

Enligt 8 § i vallagen utgör kommunen ett röstningsområde, om det inte är nödvändigt att 

dela in kommunen i flera röstningsområden. I vallagen ingår inga närmare bestämmel-

ser om röstningsområdenas storlek eller antalet invånare inom dem. Fullmäktige fattar 

beslut om röstningsområdena.  

Vid riksdagsvalet 2023 iakttas den indelning i röstningsområden som träder i kraft den 1 

januari 2023. Denna indelning baserar sig på de beslut om röstningsområdena som 

kommunerna meddelat till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata senast 

den 31 augusti 2022.2 

Varje röstningsområde ska ha ett röstningsställe på valdagen vilket anges i beslut av 

kommunstyrelsen. På valdagen får väljaren rösta endast på det röstningsställe som 

finns inom det röstningsområde som har antecknats för honom eller henne i rösträttsre-

gistret.  Vid bestämmandet av röstningsställena på valdagen bör kommunerna fästa 

uppmärksamhet vid de anvisningar som ingår i bilaga 1 (punkt 2). 

3.4 Tidsfristen för beslut om röstningsställena   

Kommunstyrelsen ska fatta beslut om de allmänna förhandsröstningsställena och röst-

ningsställena på valdagen i god tid så att de kan registreras i justitieministeriets valdata-

system senast fredagen den 13 januari 2023 före kl. 12. 

                                                                 
1Till skillnad från tidigare riksdagsval har justitieministeriet och Åland Post inte längre ingått ramavtal om ord-
nande av förhandsröstning. Trots detta kan kommunerna, om de så vill, skaffa förhandsröstningstjänster också 
från Åland Post i enlighet med vad Åland Post har att erbjuda.   
2 Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata sände den 20 maj 2022 kommunstyrelserna ett brev med 
närmare anvisningar om ändringar i indelningen i röstningsområden och anmälan om dem.  
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4 Registrering av uppgifter om röstningsställena och andra uppgifter i 

valdatasystemet 

4.1 Registrering av uppgifterna om röstningsställena 

Enligt 9 § 4 mom. i vallagen ska kommunstyrelsen se till att i det register över röstnings-

ställen som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata för, (dvs. basdatasyste-

met i justitieministeriets valdatasystem) på det sätt som Myndigheten för digitalisering 

och befolkningsdata bestämmer, i fråga om varje allmänt förhandsröstningsställe i kom-

munen antecknas 

 det allmänna förhandsröstningsställets namn, besöksadress, öppethållningsda-

gar och dagliga öppettider, och  

 namnet på och besöksadressen till röstningsstället på valdagen samt  

 andra uppgifter som Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata bestäm-

mer.  

 

Om kommunens centralvalnämnd har tagit i bruk valdatasystemet, ska nämnden själv 

registrera dessa uppgifter i basdatasystemet. Om centralvalnämnden inte använder val-

datasystemet, ska den meddela uppgifterna till Myndigheten för digitalisering och be-

folkningsdata på det sätt som myndigheten bestämmer.  

 

Om kommunen inte ordnar ett eget allmänt förhandsröstningsställe, meddelar den upp-

gifterna för förhandsröstningsstället i den kommun med vilken kommunen har kommit 

överens om ordnande av förhandsröstning (se kapitel 3.2, s. 3).   

 

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata kommer att skicka ett brev med när-

mare anvisningar om meddelandet av uppgifter via basdatasystemet senare under hös-

ten. Också i VAT-anvisning nr 2b finns närmare anvisningar om detta. Anvisningarna 

ska läsas omsorgsfullt och iakttas noggrant. 

4.2 Registrering av andra uppgifter 

Kommunens centralvalnämnd ska dessutom inom samma tidsfrist se till att det i valda-

tasystemets basdatasystem finns aktuella kontaktuppgifter för centralvalnämnden för 

riksdagsvalet 2023, att dessa kontrolleras och att det kvitteras i systemet att uppgifterna 

har kontrollerats. De kontaktuppgifter som centralvalnämnden meddelat till basdatasy-

stemet skrivs ut på anmälan om rösträtt och används för distributionen av vallängderna.  
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4.3 Tidsfristen för registrering av uppgifter 

Kommunen ska se till att alla ovannämnda uppgifter, dvs. uppgifterna om de allmänna 

förhandsröstningsställena, uppgifterna om röstningsställena på valdagen och centralval-

nämndens kontaktuppgifter (inkl. leveransadressen för vallängden) registreras i valda-

tasystemets basdatasystem senast fredagen den 13 januari 2023 kl. 12.3 Dessa 

uppgifter ska absolut vara korrekta, eftersom de (med undantag av leveransadressen 

för vallängden) skrivs ut på anmälan om rösträtt och dess bilaga som skickas till välja-

ren. Kommunen svarar för att uppgifterna är korrekta.  

5  Användning av valdatasystemet 

Vid riksdagsvalet 2023 kan alla kommuner på Åland använda följande delsystem i val-

datasystemet: 

1) basdatasystemet (används av centralvalnämnden),  

2) rösträttsdatasystemet (används av valförrättarna vid förhandsröstningen samt av 

centralvalnämnden för s.k. ”efterregistreringar”), 

3) resultatuträkningssystemet (används av centralvalnämnden för den preliminära röst-

räkningen). 

Kommunerna har också möjlighet att använda vissa delsystem i valdatasystemet enligt 

följande: 

4) rösträttsdatasystemet vid röstningen på valdagen (”e-vallängden”, valnämnden), 

5) mobil rösträttsförfrågan i rösträttsdatasystemet (valförrättaren, valbestyrelsen, val-

nämnden), 

6) resultatuträkningssystemet (”direkt registrering”; valnämnden vid den preliminära 

rösträkningen), 

7) elektroniskt valprotokoll (valnämnden). 

                                                                 
3 Röstningsställen vid valet är enligt 9 § i vallagen de allmänna förhandsröstningsställen i hemlandet och röst-
ningsställen på valdagen som före utgången av den 51 dagen före valdagen har antecknats i registret över 
röstningsställen. I praktiken måste den sista registreringsdagen dock vara tidigare, i detta fall den 13 januari 
2023, eftersom den anmälan om rösträtt som skickas till var och en röstberättigad bifogas en förteckning över 
de förhandsröstningsställen som finns inom dennes valkrets samt deras adresser och öppettider. Tillräcklig tid 
måste reserveras för att skriva ut, kontrollera och trycka dessa förteckningar. 
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Användningen av valdatasystemet administreras av Rättsregistercentralen. Systemets 

huvudanvändare och valstödet (vaalituki@om.fi) ger närmare anvisningar om använd-

ningen av systemet. Leverantören av driftstjänster är fortsättningsvis TietoEVRY Abp. 

Behörighetskontrollen i valdatasystemet bygger på stark autentisering, vilket innebär att 

varje användare måste ha till sitt förfogande antingen ett chipförsett elektroniskt id-kort 

(certifikatkort), personliga nätbankskoder4 eller ett certifikat som anslutits till mobiltelefo-

nens SIM-kort (mobilcertifikat). 

Produktionsanvändningen av valdatasystemet inleds den 2 januari 2023 då basdatasy-

stemet öppnas för centralvalnämndernas bruk. Valstödet ger närmare anvisningar 

om användningen och tidsplanen för användningen av valdatasystemet senare. 

Valstödet skickar också vissa påminnelser som gäller användningen. 

Generalrepetitionerna ordnas enligt följande:  

 generalrepetition inför förhandsröstningen tisdagen den 7 mars 2023 och 

 generalrepetition inför resultatuträkningen och i användning av e-vallängden 

torsdagen den 9 mars 2023. 

Justitieministeriet och valstödet ordnar för centralvalnämnderna på Åland ett informat-

ions- och utbildningsmöte om användningen av valdatasystemet: 

 Tid: måndagen den 10 oktober 2022 kl. 10-17 

 Plats: Ålands Lagting, Auditorium Sälskär, Mariehamn. 

 Valstödet informerar kommunerna närmare om detta separat.  

Centralvalnämnderna på Åland ska senast den 31 oktober 2022 per e-post till 

adressen vaalituki@om.fi meddela om de kommer att använda valdatasystemet 

och i vilken omfattning. 

6 Förrättandet av riksdagsval och pandemiläget 

Justitieministeriet uppmanar kommunerna att beakta pandemiläget och att bereda sig 

på att det eventuellt kan krävas liknande specialarrangemang som tillämpades i fastlan-

det vid kommunalvalet 2021 och välfärdsområdesvalet 2022.  

                                                                 
4Bankerna har slutat bevilja nätbankskoder som inte är bundna till ett konto (s.k. prepaid-koder). 
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Justitieministeriet följer läget kontinuerligt i samarbete med Institutet för hälsa och väl-

färd (THL) och underrättar kommunerna om behövliga arrangemang i samband med 

förberedelserna inför riksdagsvalet. Vid behov ger ministeriet och Institutet för hälsa och 

välfärd kommunerna särskilda anvisningar om hälsosäkerhet. 

Bestämmelserna i vallagen ger goda förutsättningar för att utnyttja flexibla lösningar så 

att valet kan förrättas på ett tillförlitligt och tryggt sätt också i exceptionella förhållanden.   

Kommunen ska i varje fall se till att  

a) det finns tillräckligt många röstningsställen,  

b) röstningsställena finns i lokaler där både väljarna och valfunktionärerna kan hålla 

tillräckliga avstånd. Kommunen kan också överväga att placera ett allmänt för-

handsröstningsställe och/eller en vallokal på valdagen utomhus (t.ex. i en container 

eller ett tält på gården eller genom att ordna möjlighet till drive-in-röstning), Vid valet 

av röstningsställen är det bra att vara beredd på att en del av röstningarna måste 

tas emot utomhus om pandemiläget plötsligt försämras.  

c) förhandsröstningsställenas öppettider är så omfattande som möjligt med beaktande 

av de lokala förhållandena (maximitiderna enligt vallagen är vardagar kl. 8–20 och 

under veckosluten kl. 9–18).    

d) det rekryteras tillräckligt med valförrättare till de allmänna förhandsröstningsställena 

i hemlandet och för hemmaröstning. Valnämnden är beslutför med tre medlemmar, 

men det är bra att vara beredd på att röstningen på valdagen ska förrättas så att alla 

fem medlemmar och minst en ersättare är närvarande. Vid behov kan fler än en val-

bestyrelse utses. Det är också skäl att rekrytera tillräckligt med ersättare för alla val-

funktionärsuppgifter, bland annat med tanke på eventuella sjukdomsfall. Det är 

också bra att i god tid före valet se till att valfunktionärerna har god vaccinations-

skydd. 

e) god hand- och hosthygien iakttas på röstningsställena. Kommunen ska förbereda 

sig på att se till att det finns handsprit och/eller möjlighet till handtvätt på röstnings-

ställena. Vid behov ger justitieministeriet också andra anvisningar om tryggandet av 

hälsosäkerheten på förhandsröstningsstället, t.ex. om eventuell skyddsutrustning för 

valfunktionärer och användning av skyddsväggar i plexiglas. 

f) även granskningen av förhandsröstningshandlingarna och andra valuppgifter ska 

kunna utföras i tillräckligt öppna lokaler och med iakttagande av ovan nämnda häl-

sosäkerhetsprinciper. 
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7 Valmaterial och valanvisningar 

Kommunen beställer det valmaterial som behövs vid riksdagsvalet, såsom röstsedlar, 

valkuvert, ytterkuvert och blanketter från justitieministeriet. I praktiken beställs materi-

alet via tjänsten för beställning av valmaterial. Tjänsten för beställning av valmaterial 

öppnas måndagen den 28 november 2022 kl. 8. Leverantören för beställningstjänsten 

är på samma sätt som förut PunaMusta Media Oyj. 

Centralvalnämnderna ska senast den 23 december 2022 före kl. 12 anteckna sitt behov 

av valmaterial i tjänsten. Justitieministeriet skickar närmare anvisningar om använd-

ningen av tjänsten i god tid före den 28 november 2022. 

Distributionen av valmaterialet inleds den 27 januari 2023. 

Valanvisningarna och VAT-anvisningarna distribueras till centralvalnämnderna från och 

med den 2 januari 2023. VAT-anvisningarna nr. 1 och 2b sänds dock till kommunerna 

redan från och med den 18 november 2022. 

Justitieministeriet skickar en separat e-postförfrågning om behovet av nya valurnor och 

återanvändning av gamla urnor under hösten 2022. 

Centralvalnämnden ska också i god tid före valet kontrollera att röstningsbåsen och val-

stämplarna är användbara. 

8 Valutbildning 

8.1 Justitieministeriets utbildning 

Justitieministeriets valutbildning inför riksdagsvalet 2023 sker som webbutbildning. Mini-

steriet ger ut en utbildningsvideohelhet som alla kommuner kan se på nätet i januari 

2023. Avsikten är att varje kommun ska gå igenom och genomföra valutbildningen på 

egen hand vid önskad tidpunkt.  

Dessutom ordnar ministeriet för centralvalnämnderna på Åland en valutbildningsklinik 

på webben. Då har kommunerna möjlighet ställa frågor om valutbildningshelheten och 

valanvisningarna.  

Valstödet skickar länkarna till valutbildningshelheten och utbildningsklinikerna till kom-

munerna. Närmare tidpunkter för klinikerna samt andra behövliga anvisningar meddelas 

separat.  
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I utbildningen behandlas de ärenden som tas upp i valanvisningarna och VAT-anvis-

ningarna, dvs. 

 den kommunala centralvalnämndens uppgifter 

 ordnandet av förhandsröstningen 

 ordnandet av röstningen på valdagen 

 användning av valdatasystemet, bl.a.:  

o användningen av rösträttsdatasystemet på de allmänna förhandsröst-

ningsställena 

o användningen av rösträttsdatasystemet vid centralvalnämnden (”efterre-

gistreringar”) 

o användningen av rösträttsdatasystemet (”e-vallängden”), registrering av 

röster direkt på röstningsstället och användningen av det elektroniska 

valprotokollet hos valnämnden, 

o användningen av resultatuträkningssystemet vid centralvalnämnden 

(preliminärräkning).  

8.2 Kommunens egen utbildning 

Den kommunala centralvalnämnden ska vid behov utbilda, handleda och råda kommu-

nens övriga valmyndigheter (valnämnderna, valbestyrelserna samt valförrättarna på de 

allmänna förhandsröstningsställena och vid hemmaröstningen) så att dessa klarar av 

de uppgifter som hör till dem. Centralvalnämnden kan som utbildningsmaterial använda 

till exempel justitieministeriets webbutbildning, valanvisningarna och VAT-anvisning-

arna.  

Valdatasystemets testmiljö, som kommunerna kan använda för att testa användningen 

av de olika delsystemen, öppnas senare enligt vad valstödet meddelar.  

9 Engångsersättningen till kommunerna 

 

I enlighet med 188 § i vallagen betalar justitieministeriet som engångsersättning till 

kommunen ett belopp som ministeriet fastställer för varje kommuninvånare som har 

rösträtt i riksdagsvalet. Ersättningarna avses att betalas till kommunen före slutet av juni 

2023. Ersättningens belopp fastställs senare.  
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10 Justitieministeriets och valstödets kommunikation med centralval-

nämnderna 

 

Under beredningen och förrättandet av riksdagsvalet kommer justitieministeriet och val-

stödet att skicka information till centralvalnämnderna främst per e-post. Därför är det 

skäl att centralvalnämnden redan i detta skede kontrollerar att den har en fungerande e-

postadress. Eventuella ändringar i e-postadresserna ska registreras i basdatasystemet. 

Centralvalnämndernas kontaktinformation som meddelats tidigare finns på sidan 

vaalit.fi.  

  



       
 

   12(20) 

    
 
 

 

    

     

     

 

 

11 Ytterligare information 

 

Närmare information om frågor som gäller val: 

 www.vaalit.fi, vaalit@gov.fi  

 Arto Jääskeläinen, valdirektör, tfn 02951 50128, fornamn.j.efternamn@gov.fi   

 Heini Huotarinen, konsultativ tjänsteman, tfn 02951 50127,  

 Laura Nurminen, specialsakkunnig, tfn 02951 50008,  

 Elina Siljamäki, specialsakkunnig, tfn 02951 50248 

 Terttu Tuomi, administrativ medarbetare, tfn 02951 50206,  

 Närmare upplysningar i frågor som gäller valdatasystemet (VAT): valstödet vid 

Rättsregistercentralen, tfn 02956 65610, e-postadress vaalituki@om.fi.  

Justitieministeriets e-postadresser: fornamn.efternamn@gov.fi. 

Ytterligare information om frågor som gäller indelningen i röstningsområden och röst-

ningsställena ges av Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, tfn 0295 

535530, e-post: vrk.vaalit@dvv.fi. 

 

 

Valdirektör   Arto Jääskeläinen 

 

 

Specialsakkunnig   Laura Nurminen 

 

 

Bilagor: 1) Bestämmande av röstningsställena och ordnande av röstningen 

2) Sammanfattad tidtabell för riksdagsvalet 2023  

För kännedom: Utrikesministeriet  

Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata  

Finlands Kommunförbund   
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BILAGA 1: Bestämmande av röstningsställena och ordnande av 

röstningen 

1 De allmänna förhandsröstningsställena 

 

Vid bestämmandet av de allmänna förhandsröstningsställena bör kommunstyrelsen 

fästa uppmärksamhet vid det följande: 

Det måste finnas tillräckligt många förhandsröstningsställen 

Kommunen måste absolut se till att det i kommunen finns tillräckligt många allmänna 

förhandsröstningsställen i förhållande till antalet röstberättigade invånare i kommunen 

och röstberättigade i andra kommuner som uträttar sina ärenden i kommunen så att väl-

jarna kan rösta på förhand utan något större besvär och utan att det skulle ta en onödigt 

lång tid. 

Ett tillräckligt antal förhandsröstningsställen kan också i en eventuell epidemisituation 

bidra till att väljarna fördelas jämnare på olika ställen och att det inte uppstår rusning.  

Var bör förhandsröstningsstället ligga?  

Förhandsröstning bör ordnas på en plats som är lätt att hitta och som väljarna gärna 

kommer till. Förhandsröstningen kan ordnas t.ex. på en sådan plats som medborgarna 

också annars ofta besöker. Det ska dock ses till att även de som bor utanför tätorten 

har goda möjligheter att rösta på förhand. 

Förhandsröstningsstället bör dessutom vara så neutralt som möjligt beträffande ideolo-

giska och ekonomiska sammankopplingar för att trygga att de flesta av väljarna gärna 

kommer till platsen.  

I de senaste valen har man fått bra erfarenheter av bl.a.  

 kommunhus och andra kommunala ämbetsverk, 

 bibliotek, 

 olika affärs- och köpcentrum, 

 läroanstalter, 
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 kommunens servicecenter och samservicekontor samt 

 ambulerande röstningsställen dvs. röstningsbussar och förbindelsefartyg och 

motsvarande. 

Vid kommunalvalet i fastlandet 2021 hade man i många kommuner ordnat möjlighet att 

rösta utomhus t.ex. i ett tält, en container eller i en drive-in-punkt, varvid stället i princip 

kunde finnas var som helst, förutsatt att den hade en adress på basis av vilken väljarna 

hittade det. 

Förhandsröstning måste ordnas på en plats som alla röstberättigade har tillträde till. 

Därför kan förhandsröstning inte ordnas t.ex. på ett garnisonsområde. 

Förhandsröstningsställenas tillgänglighet 

Uppmärksamhet bör fästas vid att rörelsehindrade har goda möjligheter att rösta på för-

hand. Parkeringsplats för funktionshindrades fortskaffningsmedel bör i mån av möjlighet 

reserveras i omedelbar närhet av röstningsstället och hjälp ordnas för funktionshindrade 

både på röstningsstället och utanför det. Eventuella trösklar och trappor på röstnings-

stället ska t.ex. förses med ramp så att de som använder eldriven rullstol eller rollator 

kommer till röstningsplatsen utan svårigheter. Med tanke på rullstolsburna bör det dess-

utom finnas ett röstningsbås i vilket man ryms med rullstol eller ett fristående skrivun-

derlägg med skärm så att väljaren kan fylla i sin röstsedel i skydd för andras blickar. De 

brister i förhandsröstningsställenas tillgänglighet som eventuellt upptäckts vid tidigare 

val ska åtgärdas före valet. 

Ordningen på förhandsröstningsställena och förbudet mot valreklam  

Det ska ses till att förhandsröstningsstället har sådana lokaler och ligger på ett sådant 

ställe att det lämpar sig för förhandsröstning också med tanke på ordningen på röst-

ningsstället. I 56 § 1 mom. i vallagen föreskrivs om ordningen på förhandsröstningsstäl-

lena och i samband med detta om det s.k. förbudet mot valreklam. Av praktiska skäl 

kan förbudet mot valreklam på vissa förhandsröstningsställen omfatta ett mer begränsat 

område än i fråga om ett röstningsställe på valdagen. Om förhandsröstningsstället finns 

t.ex. i ett köpcentrum ska kommunens centralvalnämnd vid behov på förhand kontakta 

köpcentrets ledning för att säkerställa att förhandsröstningen på ett behörigt sätt beak-

tas i centrets övriga verksamhet. I fråga om omfattningen av förbudet mot valreklam kan 
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det i detta fall anses som minimikrav att valkampanjer och valreklam inte syns till eller 

hörs på förhandsröstningsstället eller vid ingången till förhandsröstningsstället. 

Tillräckligt med utrymme och tillräckligt många valförrättare 

Förhandsröstningsstället bör vara tillräckligt stort så att röstningen kan förrättas smidigt 

och tillförlitligt, dvs. med bevarande av valhemligheten, valfriheten och valfriden (56 § 2 

mom. i vallagen). En viktig aspekt är också säkerheten: det ska vara tryggt för väljarna 

att rösta på och för valförrättarna att sköta sina uppgifter. 

I förhandsröstningsutrymmet ska kunna placeras ett tillräckligt antal punkter för kontroll 

av identiteten, givande av röstsedlar och mottagning av röstningar. Utrymmet ska di-

mensioneras och ordnas så att det uppstår så lite rusning och köer som möjligt. 

Rusning beror ofta på att det i förhandsröstningslokalen inte finns plats för tillräckligt 

många röstningsbås eller punkter för mottagning av röstningar och/eller på att det inte 

finns tillräckligt många valförrättare vid mottagningspunkten. Det är ju i allmänhet inte 

själva röstningen som tar tid utan just mottagandet av röstningen (dvs. när valförrätta-

ren stämplar röstsedeln, röstsedeln innesluts i valkuvertet, följebrevet fylls i och under-

tecknas, valkuvertet och följebrevet innesluts i ytterkuvertet samt en anteckning om att 

väljaren har röstat görs i rösträttsregistret). Därför bör kommunerna se till att det finns 

tillräckligt med mottagningspunkter. I praktiken betyder detta att det ska finnas tillräckligt 

med personal och att förhandsröstningen ordnas i ett tillräckligt stort utrymme så att 

röstningen ur väljarens synpunkt går så snabbt och smidigt som möjligt.  

Brandsäkerheten 

Förhandsröstningsstället ska placeras i byggnaden så att utrymningsvägarna hålls 

oblockerade. Skyltarna för utrymningsvägarna får inte täckas. Det är skäl att vid behov 

på förhand säkerställa hos den regionala räddningsmyndigheten att arrangemangen har 

skötts korrekt. 

Dagarna och tiderna då förhandsröstningsstället är öppet 

Enligt 47 § i vallagen ska ett allmänt förhandsröstningsställe i hemlandet vara öppet för 

förhandsröstning under alla dagar som infaller under förhandsröstningsperioden, om 

inte något annat av särskilda skäl bestäms genom beslut av kommunstyrelsen. Ett så-
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dant särskilt skäl är i praktiken enbart det att antalet förhandsröstande i en del av kom-

munen eller i en tätort uppskattas vara litet. I varje kommun ska det dock finnas minst 

ett förhandsröstningsställe som är öppet under alla dagar som infaller under förhands-

röstningsperioden. Förutom detta förhandsröstningsställe kan det i olika delar av kom-

munen finnas andra förhandsröstningsställen, som är öppna under en kortare tid än sju 

dagar.  

Enligt 48 § i vallagen beslutar kommunstyrelsen också de dagliga öppettiderna. För-

handsröstningsstället får dock inte vara öppet vardagar före klockan 8 eller efter 

klockan 20 eller lördagar och söndagar före klockan 9 eller efter klockan 18. Enligt tidi-

gare erfarenhet lönar det sig att hålla förhandsröstningsstället öppet till klockan 20 minst 

under de två sista dagarna under förhandsröstningsperioden. 

I de senaste valen har man på landsbygden strävat efter att trygga möjligheterna att 

rösta så att det utöver förhandsröstningsstället i kyrkbyn har funnits allmänna förhands-

röstningsställen även i de mindre byarna. Dessa röstningsställen har varit öppna under 

en kortare tid på samma sätt som t.ex. ett ambulerande förhandsröstningsställe. Till ex-

empel i en kommun fanns det i det senaste valet utöver det allmänna förhandsröst-

ningsstället i kyrkbyn totalt åtta andra allmänna förhandsröstningsställen, som hade en 

kortare öppettid. 

Det är bra att hålla förhandsröstningsställenas öppetdagar och -tider så omfattande 

som möjligt. Detta bidrar till att väljarna kan rösta vid olika tidpunkter så att man kan 

undvika rusning och det blir lättare att sörja för säkerhetsavstånden.  

Använd helst samma förhandsröstningsställen från val till val 

Förhandsröstningen bör i mån av möjlighet ordnas på samma ställe från val till val, ef-

tersom väljarna på detta sätt lättare vet var de kan rösta på förhand. Att sluta använda 

ett visst ställe, att flytta stället eller att ändra på öppettiderna utan några särskilda skäl 

kan orsaka ovisshet bland väljarna. Om ändringar görs, måste det informeras effektivt 

om dem. 

Tillräckligt med information och anvisningar 

Kommunen ska aktivt informera kommuninvånarna om var kommunens förhandsröst-

ningsställen finns samt om deras öppettider. I praktiken kan denna information ges bl.a. 
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med hjälp av kungörelser, utomhusreklam, tidningsannonser, tidningsartiklar, informat-

ionsblad som skickas till alla hushåll osv. Till lokala tidningar och lokalradion bör skickas 

en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena och deras öppettider.  

På samma sätt som tidigare bifogas det till anmälan om rösträtt som skickas till väljarna 

en förteckning över de allmänna förhandsröstningsställena inom väljarens närområde.  

Vägen till förhandsröstningsstället ska märkas tydligt, t.ex. med vägvisare och skyltar. 

Ordnandet av förhandsröstningen i ett ambulerande förhandsröstningsställe 

Förhandsröstningen i ett ambulerande förhandsröstningsställe kan ordnas t.ex. på föl-

jande sätt: det ordnas ett röstningsutrymme i en buss eller motsvarande fordon, det 

fastslås en daglig rutt och tidtabell för bussen, det informeras aktivt om var och när bus-

sen stannar och därefter genomförs planen och förrättas röstningen. Adressen till var 

och en plats där bussen stannar och de tider då den stannar ska registreras i valdatasy-

stemets register över röstningsställen. Det är viktigt att kommunen informerar om var 

det ambulerande förhandsröstningsstället stannar, eftersom detta inte anges skilt i för-

teckningen som skickas till väljarna med anmälan om rösträtt.  

Förhandsröstningsställe utomhus 

Det är också möjligt att placera förhandsröstningsstället utomhus på den angivna adres-

sen (t.ex. i ett tält, en container eller möjlighet till drive-in-röstning), om alla krav enligt 

vallagen kan uppfyllas. Särskild uppmärksamhet bör fästas vid att valhemligheten kan 

bevaras.  
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2 Röstningsställena på valdagen 

 

Vid bestämmandet av röstningsställena på valdagen bör kommunen fästa uppmärk-

samhet vid det följande:  

 Röstningsstället ska i regel ligga inom röstningsområdet, men kan av särskilda 

skäl förläggas utanför röstningsområdet eller även utanför kommunen, om detta 

inte bereder väljarna oskälig olägenhet. 

 I sitt avgörande den 3 mars 1999 (dnr 2009/4/96) ansåg justitieombudsmannen 

att då man bedömer hur lämpligt ett utrymme som används som röstningsställe 

är, ska som en synvinkel beaktas även lokalens ideologiska natur och använd-

ningsändamål. Med tanke på medborgarnas likvärdighet och den offentliga mak-

tens neutralitet ska enligt justitieombudsmannen strävan vara, att vallokalerna är 

så neutrala som möjligt, dvs. fria från ideologiska kopplingar. Riksdagens biträ-

dande justitieombudsman konstaterade i sitt avgörande den 30 oktober 2013 

(dnr 4607/4/12) att förverkligandet av demokratin förutsätter att väljarna kan ut-

öva sin rösträtt på ett ställe som är så neutralt som möjligt. Det viktigaste är 

dock inte vem som äger utrymmet. Vid bedömningen av lämpligheten ska mer 

uppmärksamhet fästas vid dess användningsändamål och utrustning. 

 Förutom det egentliga valrummet ska röstningsstället inrymma ett väntrum. Om 

inget separat väntrum står till förfogande, ska en särskild plats bredvid valrum-

met avskiljas på lämpligt sätt så att väljarna därifrån kan komma direkt in i val-

rummet. Detta ställe ska kunna stängas så att inga andra än de väljare som 

kommit till stället före klockan 20 kan komma in. 

 När det gäller röstningsställets tillgänglighet, ordningen på röstningsstället, väg-

ledning till stället och annat hänvisas till vad som sägs ovan om de allmänna för-

handsröstningsställena. 
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BILAGA 2: Sammanfattad tidtabell för riksdagsvalet 2023 

Oktober 2022  

2.10. Kampanjtiden enligt lagen om kandidaters valfinansiering inleds 

November 2022  

10.11. Statsrådets förordning om fördelning av riksdagsmandaten mellan 

valkretsarna (utgående från situationen i BDS 31.10) 

fr.o.m. 18.11 VAT-anvisningarna 1 och 2b sänds till kommunerna 

28.11. Tjänsten för beställning av valmaterial öppnas för kommunerna 

(före 30.11) Kommunens eventuella meddelande till justitieministeriet om det 

behövliga antalet valurnor  

December 2022  

23.12 före kl 12  

 

Kommunen kvitterar sin beställning i tjänsten för beställning av val-

material 

Januari 2023   

2.1. Tjänsten för beställning av brevröstningshandlingar öppnas 

2.1. Basdatasystemet öppnas för produktionsanvändning 

Fr.o.m 2.1 Resten av VAT-anvisningarna och valanvisningarna skickas till kom-

munerna 

13.1. före kl. 12 

 

Kommunerna kvitterar uppgifterna om förhandsröstningsställena 

och andra uppgifter i  

basdatasystemet 

Fr.o.m. 27.1 Beställt valmaterial sänds till kommunerna 

Februari 2023  

10.2. kl. 24 Uppgifterna till rösträttsregistret plockas ur BDS 

Senast 15.2 Upprättande av rösträttsregistret 

21.2 före kl. 16 Kandidatansökningarna ska lämnas in till valkretsnämnden  

Mars 2023  

2.3. Valkretsnämnden utarbetar en sammanställning av kandidatlistorna 

7.3. Generalrepetition (förhandsröstning) 

9.3. Generalrepetition (rösträkning och elektronisk vallängd) 

9.3. Rösträttsanmälan ska senast lämnas till posten 
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21.3. kl. 12 Rösträttsregistret vinner laga kraft 

22.3.2021 Förhandsröstning inleds i Finland och utomlands 

25.3. Förhandsröstning avslutas utomlands 

28.3 Förhandsröstning avslutas i Finland 

31.3. kl. 19 Centralvalnämndens sammanträde (kontroll av förhandsröstningar 

och brevröstningar) 

April 2023  

2.4. kl. 9-20 Röstning på valdagen 

2.4. Tidigast fr.o.m.  

kl. 10 

Valkretsnämndens sammanträde (räkning av förhandsröster) 

3.4.  Valkretsnämndens sammanträde (kontrollräkning) 

5.4. Valkretsnämndens sammanträde (fastställande av valresultatet och 

uppgörande av fullmakter för de invalda) 

11.4 Riksdagen inleder sin konstituering 

 


