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 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  1 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  16.11.2022 

 Mötestid  Plats 

 kl 14:00 - 17.55  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 
 § 158-163 

 x  Föredragande Niclas Karlsson, 
 kommundirektör 

 x  Catrin Finneman, Conny Eklund*, Kerstin 
 Lindholm*, Natalie Björk, Camilla Enberg* 
 *deltog via länk, § 163 

 Underskrifter                                                   Kökar den 17.11.2022 

 Lotta Eriksson, Ordförande  Niclas Karlsson, Kommundirektör 

 Protokolljustering                                            Kökar den 17.11.2022 

 Kent Finneman  Dominic Karlman 

 Protokollet framläggs till påseende 18.11.2022 

 Intygas Niclas Karlsson, Kommundirektör 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  2 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  16.11.2022 

 Föredragningslista 

 Ärende  Sida 

 § 158 Laglighet och beslutsförhet.  3 

 § 159 Val av två protokolljusterare och sekreterare.  3 

 § 160 Godkännande av föredragningslistan.  3 

 § 161 Kommunfullmäktiges protokoll från föregående möte.  4 

 § 162 Kommunstyrelsens protokoll från föregående möte.  4 

 § 163 Budget 2023.  4 

 § 164 Förslag till taxor och avgifter 2023  5 

 § 165 Ansökan om tillfälligt likviditetsstöd  6 

 § 166 Ekonomiplan 2024–2025  6 

 § 167 Utlåtande över ansökan om jordförvärvstillstånd  7 

 § 168 Dataskyddsombud för Kökar kommun  7 

 § 169 Kollektivtrafik  8 

 § 170 Tillsättande av arbetsgrupp angående uthyrning av lägenheter  9 

 § 171 Medborgarinitiativ  9 

 § 172 Motion  10 

 § 173 Ärenden till kännedom.  10 

 § 174 Nästa möte: På ordförandens kallelse.  10 

 § 175 Mötet avslutas.  10 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  3 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  16.11.2022 

 § 158  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. 

 § 159  Val av två protokolljusterare och sekreterare. 

 KS beslut: Till sekreterare valdes Niclas Karlsson. Till protokolljusterare valdes Kent Finneman 
 och Dominic Karlman 

 § 160  Godkännande av föredragningslistan. 

 Nytt inkommet ärenden som läggs till föredragningslistan 

 § 172 Motion 

 KS beslut:  Den nya föredragningslistan godkänns. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  4 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  16.11.2022 

 § 161  Kommunfullmäktiges protokoll från föregående möte. 

 Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunfullmäktiges protokoll 02.11.2022. 

 KS beslut: Styrelsen konstaterar att fullmäktiges beslut från fullmäktiges möte den 02.11.2022 
 angående § 58-69, har vunnit laga kraft och får verkställas 

 § 162  Kommunstyrelsens protokoll från föregående möte. 

 Framföres eventuella anmärkningar i anledning av kommunstyrelsens protokoll 17.10.2022. 

 KS beslut: Styrelsen konstaterar att styrelsens beslut från styrelsens möte den 17.10.2022 
 angående § 143-157, har vunnit laga kraft och får verkställas 

 § 163  Budget 2023. 

 Budgetgenomgång för respektive nämnd, där föredragande presenterar nämndens budgetförslag enligt 
 följande tidsplan: 

 Biblioteks och kulturnämnden  14:10-14.20 
 Byggnadstekniska nämnden  14:25-14:35 deltog via länk 
 Bildningsnämnden  14:45-15:00 deltog via länk 
 Närings- trafik- och inflyttningsnämnden  15:10-15:20 
 Äldreomsorgsnämnden  15:30-16:00 deltog via länk 

 Bilaga 163-1 och 163-2 

 KD förslag  :  Att nämndernas förslag till budget bifalles, förslaget lämnas vidare till fullmäktige 
 för fastställande i enlighet med bilagorna 163-1 och 163-2. 

 KS beslut:  Styrelsen bifaller KD förslag. Styrelsen ber de nämnder som har större 
 vikariekostnader att vara noga vid schemaläggningen för att kunna hålla sin budget. Styrelsen 
 har uppmärksammat att vikarie kostnaderna är mycket lägre i budget 2023, än budget 2022 och 
 resultat 2021 som hade betydligt högre vikariekostnader. 

 Styrelsen önskar att ÄON utreder, möjligheten samt kostnaderna, för upphandling av 
 mathållning för sommarängens kunder och personal gällande helger och röda dagar. Styrelsen 
 önskar svar från ÄON per 1. Mars. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  5 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  16.11.2022 

 § 164  Förslag till taxor och avgifter 2023 

 -  ÄON § 87, Förslag till avgiftstaxa för socialservice år 2023, 10.11.2022 

 Med hänvisning till landskapets gällande lagar, förordningar om tillämpning i landskapet Åland av 
 riksförfattningar om socialvård, har kommunfullmäktige den 26.01 2022, §13  fastslagit taxor och avgifter för 
 Kökars kommun år 2022. 

 Vissa förändringar kan ske i och med att klientavgiftslagen förnyas inom landskapet Åland med ikraftträdande 
 den 1.1.2023. Detta har inte beaktats i förslag till avgiftstaxa i detta skede i och med att förslaget till ny 
 klientavgiftslag för närvarande är under bearbetning. 

 Omsorgschefens förslag: 
 Äldreomsorg 

 -Oförändrad hemservice taxa under 2023. Eventuella indexjusteringar och förändringar i klientavgifter kan 
 tillkomma i och med den nya klient lagstiftningen som träder i kraft 1.1.2023. 

 -Bruttodygnskostnadspriset fastställs till 199,41 € för utomstående kommuner vid vistelse i kommunens 
 effektiverade servicehem Sommarängen. Till priset tillkommer hyran om 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 ingår hyresavtal direkt med klienten så också gällande fakturering. 

 Bilaga 1, socialservice taxa 2023. 

 Omsorgschefens förslag:  Socialservicetaxan för år  2023 godkänns och ärendet sändes till kommunstyrelsen för 
 vidare behandling med förbehåll om att eventuella indexjusteringar och förändringar i klientavgifter kan 
 tillkomma i och med den nya klientlagstiftningen som träder ikraft 1.1.2023. 

 ÄO Beslut:  Beslut enligt omsorgschefens förslag. Ärendet sändes till kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 Bilaga 164-1 

 Genomgång av bilaga 164-1, förslag till avgiftstaxa för socialservice 2023. 

 KD förslag  :  Bilagan godkänns och läggs till det reviderade  förslaget till taxor och avgifter 2023 
 som styrelsen förordar enligt bilaga 164-1 till fullmäktige. 

 KS beslut: Styrelsen bifaller och förordar förslaget till fullmäktige. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  6 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  16.11.2022 

 § 165  Ansökan om tillfälligt likviditetsstöd 

 Kommunen har ett ansträngt kassaflöde efter ett flertal år med underskott. Möjligheten finns enligt 
 landskapslag (2021:63) “om tillfälligt likviditetsstöd till kommuner” om att ansöka om tillfälligt extra 
 stöd för likviditet. Detta borde göras skyndsamt så att ansökan är inne i slutet av november 2022. 

 KD förslag  :  Att kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommundirektören att lämna in 
 ansökan om tillfälligt likviditetsstöd enligt landskapslag (2021:63). 

 KS beslut: Styrelsen bifaller förslaget. 

 § 166  Ekonomiplan 2024–2025 

 I samband med att en  ansökan om tillfälligt likviditetsstöd bereds så bör det göras en ny ekonomiplan. 

 KD förslag: §166 “ekonomiplan 2024-2025” bordläggs till ansökan om tillfälligt likviditetsstöd 
 är inlämnad. 

 KS beslut: Styrelsen bifaller förslaget. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  7 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  16.11.2022 

 § 167  Utlåtande över ansökan om jordförvärvstillstånd 

 Ålands landskapsregering inbegär, ÅLR 2022/8061,  Kökars kommuns utlåtande över Annamaija 
 Varjonens ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom. 

 Landskapsregeringen ber att kommunen i utlåtandet tar ställning till om markområdet i ansökan är 
 beläget inom bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. Uppgifter som är relevanta 
 i sammanhanget är t.ex. om eventuella byggnader på markområdet är registrerade som fritidshus eller 
 bostadshus, om det i markområdets omedelbara närhet finns andra bostadshus och om markområdet 
 är beläget inom ett oexploaterat område. 

 Bilaga 167-1 

 KD förslag:  att som svar till Ålands Landskapsregering in begäran om utlåtande framföra 
 följande. Då markområdet i ansökan är belägen inom bykärnan samt nära ett relativt nybyggd 
 radhus kan markområdet anses som mycket lämpligt för byggande av fast boende. På området 
 finns inte andra byggnader. Området gränsar inte till vatten, samt till marken hör vare sig andel 
 i samfällda vatten- och jordområden eller jakt- och fiskerättigheter. Området är under 4000m2 

 Sökanden har flyttat till landskapet Åland och har för avsikt att stanna i landskapet, vilket 
 framgår av att hon sedan april är skriven på Kök  ar. 

 KS beslut: Bifaller förslaget samt befullmäktigar kommundirektören att svara Ålands 
 Landskapsregering ang ÅLR 2022/8061. 

 § 168  Dataskyddsombud för Kökar kommun 

 ÅDA Ab har meddelat att man pausar DPO-tjänsterna i bolagets regi på grund av att 
 dataskyddsombuden som varit anställda av ÅDA har sagt upp sig. Detta innebär att kommunen står 
 utan en lösning för dataskyddsombud från och med 31.5.2022. 

 Ålands kommunförbund har på uppmaning av förbundets medlemmar tagit fram en lösning som 
 bygger på avtal mellan Ålands kommunförbund, förbundets medlemmar och en lokal juridisk byrå, där 
 den juridiska byrån agerar dataskyddsombud eller DPO för kommunerna. 

 Bilaga 168-1 

 KD förslag: att kommunstyrelsen beslutar att befullmäktiga kommundirektören att ingå 
 erbjudna avtal med Ålands kommunförbund och den lokala juristbyrån som är kontrakterar, 
 angående DPO, för kommunen. 

 KS beslut: Bifaller förslaget samt befullmäktigar kommundirektören att ingå erbjudet avtal. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  8 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  16.11.2022 

 § 169  Kollektivtrafik 

 -NTIN §31, Kollektivtrafik, 31.10.2022 

 Nämnden har fått en skrivelse angående att kommun borde ta ett helhetsansvar av kollektivtrafiken att 
 den även bör fungerar under helgerna när trafikidkaren har lediga helger. Bilaga 1. 

 Förslag:  Landskapsregeringen beviljar taxitillstånden  i hela landskapet, kommunen har inga 
 rättigheter att bevilja andra trafikidkare tillstånd, för att få ett tillstånd att köra persontrafik medför 
 olika tillstånd och försäkringar, kommunen kan inte erhålla dessa tjänster utan det är privata idkare 
 gör det. Nämnden diskuterar skrivelsen angående kollektivtrafiken och överlämnar det till 
 kommunstyrelsen för vidare behandling. 

 Beslut:  Nämnden beslöt att inte godkänna den nya summan  på fakturorna innan kommunfullmäktige 
 har godkänt den nya offerten. 

 Nämnden uppmanar kommunstyrelsen att se över avtalet mellan kommunen och taxiidkaren. 
 Kommunen betalar nu ett fast pris varje månad för kollektivtrafiken, nu är det förslag till 
 kommunstyrelsen att den ska höjas med 100€, nämnden önskar att kommunen får in statistik över antal 
 resenärer per tur i kollektivtrafiken. När kommunen nu betalar ett fast pris vore det önskvärt om taxin 
 kör alla dagar när det är turlista för kollektivtrafiken, med start från Hellsö/Harparnäs och kör 
 huvudvägen fram, önskar man bli upphämtat utanför huvudlinjen måste det bokas i förväg. 

 Kökar behöver en hållbar lösning där invånare och besökare vet att det finns en taxi och när 
 kollektivtrafiken körs, tyvärr har det kommit klagomål att det inte finns någon information när det är 
 kollektivtrafik, när resande försöker få kontakt så svarar ingen för taxiidkaren är ledig och kör inte. 
 Nämnden har förståelse för att det finns behov av ledigtid, men informationen om den behöver fungera 
 via Kökarinfo och att man inte stänger av telefonen utan att vid de tillfällena finns det en 
 telefonsvarare som informerar om situationen. 

 Det är önskvärt att man inte ska behöva boka taxi långt i förväg, om man tex blir sjuk på natten och 
 behöver komma till morgonfärjan eller om man t.ex. behöver en taxi under helgen m.m. Inför 
 framtiden föreslår nämnden att kommunen tar upp på nästa skärgårdskommunmöte att det borde 
 införas ett taxitillstånd som endast gäller i den specifika skärgårdskommunen, det skulle underlätta att 
 få taxidikare ut i skärgården. 

 KD förslag: Styrelsen befullmäktigar kommundirektören att förhandla fram ett avtal gällande 
 taxiservice, mattransporter och kollektivtrafik. 

 KS beslut: Styrelsen bifaller förslaget. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  9 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  16.11.2022 

 § 170  Tillsättande av arbetsgrupp angående uthyrning av lägenheter 

 -KS §142, övriga ärenden, 21.09.2022 

 Frågan angående handhavande och uthyrning av kommunens lägenhet lyftes till styrelsen i samband 
 med avrapportering gällande sommarens försök med att ordna personal boende för sommarvikarier. 

 KD förslag: En arbetsgrupp tillsätts som ser över alla kommunens möjliga boenden för att både 
 maximera hyresintäkterna samtidigt som man säkerställer boende för vikarier. Förslag till 
 gruppen, Niclas Karlsson, Camilla Enberg och Rainer Eriksson 

 KS beslut: Styrelsen bifaller förslaget. 

 § 171  Medborgarinitiativ 

 Ett medborgarinitiativ inkom den 03.11.2022 angående avseende Kökar kommuns 
 miljöarbete/vattenvård. 

 “Det kan inte ha undgått någon hur illa dom inre vikarna och sundena på Kökar mår. Det luktar de 
 facto på sommaren ruttet i centrala Karlby på grund av dom allt mer övervuxna bottnarna och 
 igenvuxna stränderna. Med denna motion uppmanar jag Kökars kommun att t.ex. i samarbete med 
 Kökars samfällda föreningar genast ta initiativ för att åtgärda det gemensamma miljöproblemet. 
 Landskapsregeringen budgeterar nu PAF-medel för att värna vårt vatten, detta med start 2023. 

 Kökar kommun bör genast ta kontakt med miljöminister Christian Wikström för att säkra att de 
 budgeterade medlen även kommer Kökar kommun till gagn i det viktiga och synnerligen nödvändiga 
 vattenvårdsarbetet.” 

 Bilaga 171-1 

 KD förslag: att medborgarinitiativet utreds snarast, och kommundirektören snarast 
 återkommer till styrelsen med en rapport om hur medborgarinitiativet kan förverkligas. 

 KS beslut: Styrelsen bifaller förslaget. 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  10 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  16.11.2022 

 § 172  Motion 

 Motion inlämnades till fullmäktigesmöte den 03.11.2021. Motionen delegerades av fullmäktige till 
 styrelsen. Styrelsen har inte behandlat motionen. 

 Bilaga 172-1 och 172-2 

 KD förslag: Styrelsen informerar fullmäktige att kommunen ej har en någon officiell sida eller 
 driver något forum på Facebook. Dels att kansliet, den 21.09.2021, före motionens inlämnande, 
 informerade angående dataskydd och risker i samband med sociala medier. Den minimala 
 information som kommunen gör på sociala medier anser styrelsen inte bryta mot gällande 
 GDPR. Utöver så önskar styrelsen informera fullmäktige om att i samband med detta protokoll 
 § 168, tecknande av DPO, innefattar även kontroll av kommunens användande av sociala 
 medier mot gällande GDPR. 

 KS beslut:  Styrelsen bifaller förslaget. 

 § 173  Ärenden till kännedom. 

 - Begäran om utlåtande till Trafikförsörjningsprogram för Åland 2023-2026, bilaga 173-1 
 - Kompensation till kommunerna för sänkta samfundsskatteintäkter, bilaga 173-2 
 - Rapport om nuläget lokaliseringsplan för fiskodling, bilaga 173-3 
 - Uppdatering och information angående ärenden hos förvaltningsdomstolen 
 - Bordlagda ärenden 
 - Information från representerade nämnder 

 § 174  Nästa möte: På ordförandens kallelse. 

 § 175  Mötet avslutas. 

 Mötet avslutades kl. 17.55 

 Justerandes sign.  Utdragsbestyrkande 



 KÖKARS KOMMUN  PROTOKOLL  11 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  16.11.2022 

 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 § 163, 164, 166, 167, 171, 172 

 Enligt § 15 Förvaltningsprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte 
 anföras över nämnda nedan beslut: § 159, 160, 161, 162, 168, 175 

 Ärenden som gäller endast intern organisation och delgivningar 
 Paragrafer och grund för besvärsförbudet: § 170, 173, 174 

 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: § 158, 165 

 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  12 

 Organ  Mötesdatum 

 KOMMUNSTYRELSEN  16.11.2022 

 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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Bokslut 2021 Budget 2022 Summa just nu Nämndernas budget 
C110    Centralvalnämnden

110    Val
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3240   Understöd och bidrag
3330   Övriga understöd och bidrag 5 000,00

A3240   Understöd och bidrag Summa 5 000,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 5 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -1 500,00
4006   Arvoden -1 700,00

A4120   Löner och arvoden Summa -3 200,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -640,00

A4140   Pensionskostnader Summa -640,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -26,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -32,00
4180   Socialskyddsavgifter -43,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -101,00
A4130   Lönebikostnader Summa -741,00

A4110   Personalkostnader Summa -3 941,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4420   Rese- och transporttjänster -800,00



Kökars kommun Budget 2023 2
2022-11-16

Kalender 2022
Budgetdel Normal drift
Kostnadsslag Extern
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A4190   Köp av övriga tjänster Summa -800,00

A4170   Köp av tjänster Summa -800,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -4 741,00

110    Val Summa 259,00

C110    Centralvalnämnden Summa 259,00

C120    Revision
120    Revision

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4006   Arvoden -200,00 -200,00

A4120   Löner och arvoden Summa -200,00 -200,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -40,00 -40,00

A4140   Pensionskostnader Summa -40,00 -40,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -2,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -2,00
4180   Socialskyddsavgifter -3,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -7,00
A4130   Lönebikostnader Summa -40,00 -47,00

A4110   Personalkostnader Summa -240,00 -247,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4470   Övriga tjänster -2 500,00 -3 000,00 -3 800,00 -3 000,00



Kökars kommun Budget 2023 3
2022-11-16

Kalender 2022
Budgetdel Normal drift
Kostnadsslag Extern

Bokslut 2021 Budget 2022 Summa just nu Nämndernas budget 
A4190   Köp av övriga tjänster Summa -2 500,00 -3 000,00 -3 800,00 -3 000,00

A4170   Köp av tjänster Summa -2 500,00 -3 000,00 -3 800,00 -3 000,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4600   Övrigt material -33,95 -150,00 -150,00
A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -33,95 -150,00 -150,00

A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -33,95 -150,00 -150,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -2 533,95 -3 390,00 -3 800,00 -3 397,00

120    Revision Summa -2 533,95 -3 390,00 -3 800,00 -3 397,00

C120    Revision Summa -2 533,95 -3 390,00 -3 800,00 -3 397,00

C130    Förvaltning och näringsliv
130    Kommunfullmäktige

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -762,50
4006   Arvoden -1 330,00 -2 000,00 -2 000,00

A4120   Löner och arvoden Summa -2 092,50 -2 000,00 -2 000,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -123,14 -50,00 -400,00

A4140   Pensionskostnader Summa -123,14 -50,00 -400,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -16,52 -16,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -4,10 -20,00
4180   Socialskyddsavgifter -12,38 -27,00
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A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -33,00 -63,00

A4130   Lönebikostnader Summa -156,14 -50,00 -463,00
A4110   Personalkostnader Summa -2 248,64 -2 050,00 -2 463,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4410   Inkvarterings- och måltidstjänster -140,90
4420   Rese- och transporttjänster -533,64 -150,00 -150,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -674,54 -150,00 -150,00
A4170   Köp av tjänster Summa -674,54 -150,00 -150,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4600   Övrigt material -19,73
A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -19,73

A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -19,73

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -2 923,18 -2 200,00 -19,73 -2 613,00

130    Kommunfullmäktige Summa -2 923,18 -2 200,00 -19,73 -2 613,00

131    Kommunstyrelsen
A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER

A4110   Personalkostnader
A4120   Löner och arvoden

4000   Betalda löner -380,00 -60,00
4006   Arvoden -1 840,00 -2 100,00 -2 100,00

A4120   Löner och arvoden Summa -2 220,00 -2 100,00 -60,00 -2 100,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -151,85 -130,00 -420,00
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A4140   Pensionskostnader Summa -151,85 -130,00 -420,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -8,28 -0,30 -17,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -2,09 -0,42 -21,00
4180   Socialskyddsavgifter -6,32 -28,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -16,69 -0,72 -66,00
A4130   Lönebikostnader Summa -168,54 -130,00 -0,72 -486,00

A4110   Personalkostnader Summa -2 388,54 -2 230,00 -60,72 -2 586,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4350   Tryckning och annonsering -825,37
4370   Försäkringar -1 312,34 -1 500,00 -1 351,70 -1 500,00
4420   Rese- och transporttjänster -98,12 -200,00 -998,96 -1 000,00
4470   Övriga tjänster -47 526,42 -17 293,04

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -49 762,25 -1 700,00 -19 643,70 -2 500,00
A4170   Köp av tjänster Summa -49 762,25 -1 700,00 -19 643,70 -2 500,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4600   Övrigt material -1 101,94 -1 500,00 -10,05 -1 500,00
A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -1 101,94 -1 500,00 -10,05 -1 500,00

A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -1 101,94 -1 500,00 -10,05 -1 500,00

A4230   Understöd
A4240   Understöd till hushåll

4730   Övriga understöd till hushåll -500,00 -1 500,00 -1 500,00
A4240   Understöd till hushåll Summa -500,00 -1 500,00 -1 500,00

A4230   Understöd Summa -500,00 -1 500,00 -1 500,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader
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A4280   Hyror

4800   Hyror för mark- och vattenområden -60,00 -60,00
A4280   Hyror Summa -60,00 -60,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader Summa -60,00 -60,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -53 752,73 -6 990,00 -19 714,47 -8 146,00

131    Kommunstyrelsen Summa -53 752,73 -6 990,00 -19 714,47 -8 146,00

132    Kommunkansliet
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3120   Försäljningsintäkter
A3150   Ersättningar av kommuner och samkommuner

3115   Övriga samarbetsersättningar 19 000,00 19 000,00 9 500,00 19 000,00
A3150   Ersättningar av kommuner och 
samkommuner Summa 19 000,00 19 000,00 9 500,00 19 000,00

A3120   Försäljningsintäkter Summa 19 000,00 19 000,00 9 500,00 19 000,00

A3170   Avgiftsintäkter
A3230   Övriga serviceavgifter

3294   Övriga serviceavgifter 182,00 500,00 408,80 500,00
A3230   Övriga serviceavgifter Summa 182,00 500,00 408,80 500,00

A3170   Avgiftsintäkter Summa 182,00 500,00 408,80 500,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 19 182,00 19 500,00 9 908,80 19 500,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -113 309,49 -144 470,00 -103 477,51 -133 000,00
4060   Periodiserade löner och arvoden 1 185,53
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A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna

4230   Sjukförsäkringsersättningar 51,24 858,32
4250   Övriga ersättningar från 
Folkpensionsanstalten 866,51 1 000,00

A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna Summa 917,75 1 000,00 858,32

A4120   Löner och arvoden Summa -111 206,21 -143 470,00 -102 619,19 -133 000,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -18 633,03 -28 894,00 -18 476,62 -26 600,00

A4140   Pensionskostnader Summa -18 633,03 -28 894,00 -18 476,62 -26 600,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -2 524,87 -1 156,00 -523,36 -1 064,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -619,84 -1 445,00 -733,31 -1 330,00
4180   Socialskyddsavgifter -1 747,50 -1 936,00 -1 391,14 -1 782,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -4 892,21 -4 537,00 -2 647,81 -4 176,00
A4130   Lönebikostnader Summa -23 525,24 -33 431,00 -21 124,43 -30 776,00

A4110   Personalkostnader Summa -134 731,45 -176 901,00 -123 743,62 -163 776,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4340   Kontors- bank-, och experttjänster -5 924,90 -8 000,00 -6 107,56 -8 000,00
4350   Tryckning och annonsering -2 810,05 -2 500,00 -1 913,37 -2 500,00
4360   Post- och teletjänster -2 894,54 -2 500,00 -2 293,27 -2 500,00
4370   Försäkringar -52,30 -50,00 -65,03 -65,00
4420   Rese- och transporttjänster -1 000,00 -519,46 -1 000,00
4430   Social- och hälsovårdstjänster -4 482,91 -6 000,00 -413,06
4440   Utbildnings- och kulturtjänster -250,00 -500,00
4470   Övriga tjänster -980,18 -1 500,00 -989,30 -1 500,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -17 394,88 -22 050,00 -12 301,05 -15 565,00
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A4170   Köp av tjänster Summa -17 394,88 -22 050,00 -12 301,05 -15 565,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4500   Kontors- och skolmaterial -1 172,75 -1 200,00 -1 277,94 -1 200,00
4510   Litteratur -619,74 -600,00 -435,46 -600,00
4540   Medicin och vårdförnödenheter -12,82
4550   Städ- och rengöringsmaterial -93,89 -100,00 -179,72 -100,00
4580   Inventarier -245,16 -1 000,00 -383,71 -400,00
4600   Övrigt material -581,06 -500,00 -192,09 -200,00

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -2 725,42 -3 400,00 -2 468,92 -2 500,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -2 725,42 -3 400,00 -2 468,92 -2 500,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader
A4290   Övriga verksamhetskostnader

4900   Indirekta skatter -269,77 -250,00 -177,10 -200,00
A4290   Övriga verksamhetskostnader Summa -269,77 -250,00 -177,10 -200,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader Summa -269,77 -250,00 -177,10 -200,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -155 121,52 -202 601,00 -138 690,69 -182 041,00

132    Kommunkansliet Summa -135 939,52 -183 101,00 -128 781,89 -162 541,00

133    Beskattning
A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4450   Andel av beskattningskostnaderna -5 247,63 -6 600,00 -3 533,46 -2 500,00
A4190   Köp av övriga tjänster Summa -5 247,63 -6 600,00 -3 533,46 -2 500,00

A4170   Köp av tjänster Summa -5 247,63 -6 600,00 -3 533,46 -2 500,00
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A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -5 247,63 -6 600,00 -3 533,46 -2 500,00

A5100   SKATTEINKOMSTER
5000   Kommunal inkomstskatt 687 758,76 649 825,00 587 542,77 684 000,00

5100   Fastighetsskatt 76 743,09 69 475,00 75 113,26 72 000,00

5200   Andel av samfundsskatt 11 858,76 9 215,00 16 744,74 9 200,00

A5100   SKATTEINKOMSTER Summa 776 360,61 728 515,00 679 400,77 765 200,00

133    Beskattning Summa 771 112,98 721 915,00 675 867,31 762 700,00

134    Landskapsandelar
A5110   LANDSKAPSANDELAR

5600   Landskapsandelar för social- och hälsovård 145 750,86 153 661,00 169 224,32 150 587,00

5700   Landskapsandelar för undervisning 154 556,58 98 877,00 90 637,47 90 369,00

5702   Lanskapsandelar för idrotts- ungdoms- och 
kulturverksamhet 3 593,23 3 557,00 3 260,18 3 670,00

5900   Skattekomplettering 332 749,74 312 692,00 286 634,59 311 303,00

A5110   LANDSKAPSANDELAR Summa 636 650,41 568 787,00 549 756,56 555 929,00

134    Landskapsandelar Summa 636 650,41 568 787,00 549 756,56 555 929,00

135    Allmän administration
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3170   Avgiftsintäkter
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A3230   Övriga serviceavgifter

3294   Övriga serviceavgifter 766,15 1 000,00 967,75 1 000,00
A3230   Övriga serviceavgifter Summa 766,15 1 000,00 967,75 1 000,00

A3170   Avgiftsintäkter Summa 766,15 1 000,00 967,75 1 000,00

A3250   Övriga verksamhetsintäkter
A3270   Övriga verksamhetsintäkter

3530   Övriga intäkter 863,00 1 000,00 756,00 1 000,00
A3270   Övriga verksamhetsintäkter Summa 863,00 1 000,00 756,00 1 000,00

A3250   Övriga verksamhetsintäkter Summa 863,00 1 000,00 756,00 1 000,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 1 629,15 2 000,00 1 723,75 2 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -7 200,00 -7 200,00
A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna

4250   Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten 1 000,00
A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna Summa 1 000,00

A4120   Löner och arvoden Summa -7 200,00 -6 200,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -1 440,00 -1 440,00

A4140   Pensionskostnader Summa -1 440,00 -1 440,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -58,00 -58,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -72,00 -72,00
4180   Socialskyddsavgifter -96,00 -96,00
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A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -226,00 -226,00

A4130   Lönebikostnader Summa -1 666,00 -1 666,00
A4110   Personalkostnader Summa -8 866,00 -7 866,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4340   Kontors- bank-, och experttjänster -5 267,01 -3 000,00 -3 786,51 -3 000,00
4360   Post- och teletjänster -70,10
4430   Social- och hälsovårdstjänster -5 030,81 -6 000,00
4460   Övriga samarbetsandelar -7 248,93 -9 000,00 -6 658,43 -7 500,00
4470   Övriga tjänster -32,50

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -12 515,94 -12 000,00 -15 578,35 -16 500,00
A4170   Köp av tjänster Summa -12 515,94 -12 000,00 -15 578,35 -16 500,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4600   Övrigt material -1 080,65 -5 000,00 -167,88 -1 000,00
A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -1 080,65 -5 000,00 -167,88 -1 000,00

A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -1 080,65 -5 000,00 -167,88 -1 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -13 596,59 -25 866,00 -15 746,23 -25 366,00

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER
A6110   Ränteintäkter

6030   Räntor på betalningsrörelsekonton -306,75
A6110   Ränteintäkter Summa -306,75

A6120   Övriga finansiella intäkter
6100   Dividender och räntor på andelskapital 125,00
6120   Räntor och förhöjningar på 
skatteredovisningar 1,59 12,30
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6130   Dröjsmålsräntor 218,19 14,90
6170   Övriga finansiella intäkter 222,65

A6120   Övriga finansiella intäkter Summa 442,43 152,20

A6130   Räntekostnader
6210   Räntekostnader för lån från utomstående -20 853,90 -25 000,00 -5 947,50 -25 000,00
6235   Räntekostnader för lån från andra 
balansenheter -305,44

A6130   Räntekostnader Summa -21 159,34 -25 000,00 -5 947,50 -25 000,00

A6140   Övriga finansiella kostnader
6310   Räntor på skatteredovisningar -10,45
6320   Dröjsmålsräntor och förhöjningar -13,46
6350   Kreditprovisioner -354,60 -400,00 -500,00 -400,00
6380   Övriga finansieringskostnader -28,51 10,16

A6140   Övriga finansiella kostnader Summa -407,02 -400,00 -489,84 -400,00

A6100   FINANSIELLA INTÄKTER OCH KOSTNADER Summa -21 123,93 -25 400,00 -6 591,89 -25 400,00

135    Allmän administration Summa -33 091,37 -49 266,00 -20 614,37 -48 766,00

136    Närings- trafik- och inflyttningsnämnd
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3170   Avgiftsintäkter
A3230   Övriga serviceavgifter

3294   Övriga serviceavgifter 179,20 1 000,00 1 000,00
A3230   Övriga serviceavgifter Summa 179,20 1 000,00 1 000,00

A3170   Avgiftsintäkter Summa 179,20 1 000,00 1 000,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 179,20 1 000,00 1 000,00
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A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER

A4110   Personalkostnader
A4120   Löner och arvoden

4000   Betalda löner -507,38 -1 000,00 -1 000,00
4006   Arvoden -945,00 -1 000,00 -1 000,00

A4120   Löner och arvoden Summa -1 452,38 -2 000,00 -2 000,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -129,35 -250,00 -250,00

A4140   Pensionskostnader Summa -129,35 -250,00 -250,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -11,00 -8,00 -8,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -2,74 -10,00 -10,00
4180   Socialskyddsavgifter -8,24 -13,00 -13,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -21,98 -31,00 -31,00
A4130   Lönebikostnader Summa -151,33 -281,00 -281,00

A4110   Personalkostnader Summa -1 603,71 -2 281,00 -2 281,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4350   Tryckning och annonsering -2 914,96 -8 000,00 -5 897,62 -5 600,00
4360   Post- och teletjänster -82,90 -200,00 -69,00 -200,00
4410   Inkvarterings- och måltidstjänster -1 500,00 -63,60 -1 500,00
4420   Rese- och transporttjänster -12 063,84 -16 500,00 -11 450,25 -17 500,00
4470   Övriga tjänster -936,73 -1 000,00 -1 000,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -15 998,43 -27 200,00 -17 480,47 -25 800,00
A4170   Köp av tjänster Summa -15 998,43 -27 200,00 -17 480,47 -25 800,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4500   Kontors- och skolmaterial -31,72 -200,00 -200,00
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4600   Övrigt material -260,98 -4 000,00 -273,47 -3 000,00

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -292,70 -4 200,00 -273,47 -3 200,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -292,70 -4 200,00 -273,47 -3 200,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -17 894,84 -33 681,00 -17 753,94 -31 281,00

A5110   LANDSKAPSANDELAR
5850   Övriga landskapsandelar och -bidrag 6 800,00 12 000,00 9 568,00 11 600,00

A5110   LANDSKAPSANDELAR Summa 6 800,00 12 000,00 9 568,00 11 600,00

136    Närings- trafik- och inflyttningsnämnd Summa -10 915,64 -20 681,00 -8 185,94 -18 681,00

C130    Förvaltning och näringsliv Summa 1 171 140,95 1 028 464,00 1 048 307,47 1 077 882,00

C310    Bildningsnämnden
310    Utbildningsförvaltning

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4006   Arvoden -450,00 -600,00 -600,00

A4120   Löner och arvoden Summa -450,00 -600,00 -600,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -40,38 -50,00 -50,00

A4140   Pensionskostnader Summa -40,38 -50,00 -50,00
A4130   Lönebikostnader Summa -40,38 -50,00 -50,00

A4110   Personalkostnader Summa -490,38 -650,00 -650,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster
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4420   Rese- och transporttjänster -70,40 -100,00 -100,00
4460   Övriga samarbetsandelar -23 375,57 -23 294,00 -23 296,00 -23 863,00
4470   Övriga tjänster -290,84 -290,70 -300,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -23 736,81 -23 394,00 -23 586,70 -24 263,00
A4170   Köp av tjänster Summa -23 736,81 -23 394,00 -23 586,70 -24 263,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4600   Övrigt material -19,00 -19,00
A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -19,00 -19,00

A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -19,00 -19,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -24 227,19 -24 063,00 -23 586,70 -24 932,00

310    Utbildningsförvaltning Summa -24 227,19 -24 063,00 -23 586,70 -24 932,00

311    Grundskolan
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3170   Avgiftsintäkter
A3210   Avgifter för utbildning och kultur

3270   Terminsavgifter 61 648,38 63 174,00 66 612,00 75 192,00
3275   Övriga avgifter för utbildning och kultur 5,50

A3210   Avgifter för utbildning och kultur Summa 61 653,88 63 174,00 66 612,00 75 192,00
A3170   Avgiftsintäkter Summa 61 653,88 63 174,00 66 612,00 75 192,00

A3250   Övriga verksamhetsintäkter
A3270   Övriga verksamhetsintäkter

3530   Övriga intäkter 19,99
A3270   Övriga verksamhetsintäkter Summa 19,99

A3250   Övriga verksamhetsintäkter Summa 19,99
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A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 61 673,87 63 174,00 66 612,00 75 192,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -199 675,28 -160 270,00 -135 968,29 -133 242,00
4001   Särskilda ersättningar -121,44 -100,00 -44,41 -100,00
4002   Löner vikarier -9 655,68 -22 193,00 -9 121,79 -22 193,00
4004   Löner sjukvikarier -6 071,60 -1 000,00 -4 280,26 -1 000,00
4060   Periodiserade löner och arvoden 2 090,43
A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna

4230   Sjukförsäkringsersättningar 8 796,58 100,00 3 552,74 100,00
4240   Olycksfallsersättningar 353,75

A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna Summa 9 150,33 100,00 3 552,74 100,00

A4120   Löner och arvoden Summa -204 283,24 -183 463,00 -145 862,01 -156 435,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -37 171,04 -34 358,00 -27 782,89 -29 286,00

A4140   Pensionskostnader Summa -37 171,04 -34 358,00 -27 782,89 -29 286,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -2 328,68 -917,00 -762,23 -939,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -1 183,85 -2 513,00 -1 067,29 -2 143,00
4180   Socialskyddsavgifter -3 224,19 -2 807,00 -1 961,05 -2 237,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -6 736,72 -6 237,00 -3 790,57 -5 319,00
A4130   Lönebikostnader Summa -43 907,76 -40 595,00 -31 573,46 -34 605,00

A4110   Personalkostnader Summa -248 191,00 -224 058,00 -177 435,47 -191 040,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster
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4340   Kontors- bank-, och experttjänster -300,00
4360   Post- och teletjänster -926,61 -1 000,00 -818,38 -1 000,00
4370   Försäkringar -61,30 -60,00 -61,30 -60,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -315,00
4400   Byggande och underhåll av maskiner, 
materiel och anordningar -500,00 -250,00
4410   Inkvarterings- och måltidstjänster -280,00 -120,00
4420   Rese- och transporttjänster -34 033,36 -40 972,00 -23 148,99 -20 705,00
4430   Social- och hälsovårdstjänster -60,00 -30,00
4440   Utbildnings- och kulturtjänster -1 043,45 -2 335,00 -561,76 -1 182,00
4460   Övriga samarbetsandelar -969,61 -1 293,00 -609,15 -1 837,00
4470   Övriga tjänster -988,71 -4 168,00 -1 082,50 -3 617,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -38 083,04 -51 223,00 -26 312,08 -28 771,00
A4170   Köp av tjänster Summa -38 083,04 -51 223,00 -26 312,08 -28 771,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4500   Kontors- och skolmaterial -1 472,91 -1 690,00 -527,54 -1 180,00
4510   Litteratur -2 535,98 -1 750,00 -1 180,05 -1 000,00
4520   Livsmedel -462,09 -710,00 -431,72 -420,00
4530   Beklädnad -50,00 -50,00 -50,00
4540   Medicin och vårdförnödenheter -186,77 -84,00 -84,00
4550   Städ- och rengöringsmaterial -849,30 -1 500,00 -1 164,56 -1 000,00
4580   Inventarier -362,40 -500,00 -952,00 -300,00
4600   Övrigt material -388,41 -500,00 -380,97 -300,00

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -6 257,86 -6 784,00 -4 686,84 -4 334,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -6 257,86 -6 784,00 -4 686,84 -4 334,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader
A4290   Övriga verksamhetskostnader

4900   Indirekta skatter -638,29 -700,00 -426,96 -700,00
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A4290   Övriga verksamhetskostnader Summa -638,29 -700,00 -426,96 -700,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader Summa -638,29 -700,00 -426,96 -700,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -293 170,19 -282 765,00 -208 861,35 -224 845,00

A5110   LANDSKAPSANDELAR
5850   Övriga landskapsandelar och -bidrag 1 507,75 960,00 836,02

A5110   LANDSKAPSANDELAR Summa 1 507,75 960,00 836,02

311    Grundskolan Summa -229 988,57 -218 631,00 -141 413,33 -149 653,00

312    Medborgarinstitutet
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3120   Försäljningsintäkter
A3150   Ersättningar av kommuner och samkommuner

3115   Övriga samarbetsersättningar 842,00 681,13
A3150   Ersättningar av kommuner och samkommuner Summa 842,00 681,13

A3120   Försäljningsintäkter Summa 842,00 681,13

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 842,00 681,13

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4170   Köp av tjänster

A4190   Köp av övriga tjänster
4460   Övriga samarbetsandelar -5 501,10 -4 700,00 -3 026,94 -4 700,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -5 501,10 -4 700,00 -3 026,94 -4 700,00
A4170   Köp av tjänster Summa -5 501,10 -4 700,00 -3 026,94 -4 700,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -5 501,10 -4 700,00 -3 026,94 -4 700,00
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312    Medborgarinstitutet Summa -4 659,10 -4 700,00 -2 345,81 -4 700,00

313    Ungdomsverksamhet
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3170   Avgiftsintäkter
A3210   Avgifter för utbildning och kultur

3275   Övriga avgifter för utbildning och kultur 550,00 150,00 550,00
A3210   Avgifter för utbildning och kultur Summa 550,00 150,00 550,00

A3170   Avgiftsintäkter Summa 550,00 150,00 550,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 550,00 150,00 550,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -428,39 -5 000,00 -2 000,00
4001   Särskilda ersättningar -15,83

A4120   Löner och arvoden Summa -444,22 -5 000,00 -2 000,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -71,74 -1 000,00 -400,00

A4140   Pensionskostnader Summa -71,74 -1 000,00 -400,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -9,88 -40,00 -16,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -2,39 -50,00 -20,00
4180   Socialskyddsavgifter -6,13 -67,00 -27,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -18,40 -157,00 -63,00
A4130   Lönebikostnader Summa -90,14 -1 157,00 -463,00

A4110   Personalkostnader Summa -534,36 -6 157,00 -2 463,00

A4170   Köp av tjänster
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A4190   Köp av övriga tjänster

4370   Försäkringar -35,15 -37,00 -35,15 -37,00
4420   Rese- och transporttjänster -80,00 -80,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -35,15 -117,00 -35,15 -117,00
A4170   Köp av tjänster Summa -35,15 -117,00 -35,15 -117,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4600   Övrigt material -8,12 -2 000,00 -2 000,00
A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -8,12 -2 000,00 -2 000,00

A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -8,12 -2 000,00 -2 000,00

A4230   Understöd
A4250   Understöd till sammanslutningar

4744   Kökars Ungdomsförening -400,00 -400,00 -400,00 -400,00
4745   SKUNK -300,00 -300,00 -300,00 -300,00
4746   4 H -300,00 -300,00 -300,00 -300,00

A4250   Understöd till sammanslutningar Summa -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00
A4230   Understöd Summa -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00 -1 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -1 577,63 -9 274,00 -1 035,15 -5 580,00

313    Ungdomsverksamhet Summa -1 027,63 -9 274,00 -885,15 -5 030,00

414    Barnängen
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3170   Avgiftsintäkter
A3200   Socialväsendets avgifter

3250   Dagvårdsavgifter 11 621,94 10 000,00 7 525,56 10 000,00
A3200   Socialväsendets avgifter Summa 11 621,94 10 000,00 7 525,56 10 000,00

A3170   Avgiftsintäkter Summa 11 621,94 10 000,00 7 525,56 10 000,00
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A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 11 621,94 10 000,00 7 525,56 10 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -27 801,17 -31 914,00 -19 533,77 -56 232,00
4001   Särskilda ersättningar -6,53 -100,00 -100,00
4002   Löner vikarier -299,23 -1 000,00 -152,63 -500,00
4004   Löner sjukvikarier -1 000,00 -500,00
4060   Periodiserade löner och arvoden 290,93
A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna

4250   Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten 3 889,21
A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna Summa 3 889,21

A4120   Löner och arvoden Summa -23 926,79 -34 014,00 -19 686,40 -57 332,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -4 927,50 -6 667,00 -3 744,35 -11 237,00

A4140   Pensionskostnader Summa -4 927,50 -6 667,00 -3 744,35 -11 237,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -635,68 -170,00 -101,03 -344,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -155,07 -466,00 -141,47 -785,00
4180   Socialskyddsavgifter -368,80 -520,00 -270,75 -820,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -1 159,55 -1 156,00 -513,25 -1 949,00
A4130   Lönebikostnader Summa -6 087,05 -7 823,00 -4 257,60 -13 186,00

A4110   Personalkostnader Summa -30 013,84 -41 837,00 -23 944,00 -70 518,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster



Kökars kommun Budget 2023 22
2022-11-16

Kalender 2022
Budgetdel Normal drift
Kostnadsslag Extern

Bokslut 2021 Budget 2022 Summa just nu Nämndernas budget 
4360   Post- och teletjänster -352,16 -380,00 -285,32 -380,00
4370   Försäkringar -25,23 -30,00 -25,23 -30,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -200,00 -200,00
4420   Rese- och transporttjänster -23,50 -300,00 -300,00
4440   Utbildnings- och kulturtjänster -340,00 -287,00
4470   Övriga tjänster -2 550,00 -135,00 -1 200,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -400,89 -3 800,00 -445,55 -2 397,00
A4170   Köp av tjänster Summa -400,89 -3 800,00 -445,55 -2 397,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4500   Kontors- och skolmaterial -90,05 -200,00 -43,58 -200,00
4510   Litteratur -128,76 -150,00 -126,78 -150,00
4520   Livsmedel -100,00 -10,25 -100,00
4530   Beklädnad -40,32 -125,00 -125,00
4550   Städ- och rengöringsmaterial -224,02 -500,00 -584,66 -250,00
4580   Inventarier -533,36 -800,00 -255,15 -200,00
4600   Övrigt material -5,68 -200,00 -200,00

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -1 022,19 -2 075,00 -1 020,42 -1 225,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -1 022,19 -2 075,00 -1 020,42 -1 225,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader
A4290   Övriga verksamhetskostnader

4900   Indirekta skatter -98,96 -160,00 -67,90 -160,00
A4290   Övriga verksamhetskostnader Summa -98,96 -160,00 -67,90 -160,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader Summa -98,96 -160,00 -67,90 -160,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -31 535,88 -47 872,00 -25 477,87 -74 300,00

414    Barnängen Summa -19 913,94 -37 872,00 -17 952,31 -64 300,00
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415    Hemvårdsstöd

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4230   Understöd

A4240   Understöd till hushåll
4700   Stöd för hemvård av barn -2 263,33 -14 800,00 -16 612,77 -23 011,00

A4240   Understöd till hushåll Summa -2 263,33 -14 800,00 -16 612,77 -23 011,00
A4230   Understöd Summa -2 263,33 -14 800,00 -16 612,77 -23 011,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -2 263,33 -14 800,00 -16 612,77 -23 011,00

415    Hemvårdsstöd Summa -2 263,33 -14 800,00 -16 612,77 -23 011,00

C310    Bildningsnämnden Summa -282 079,76 -309 340,00 -202 796,07 -271 626,00

C320    Biblioteks- och kulturnämnd
320    Biblioteksverksamhet

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER
A3240   Understöd och bidrag

3330   Övriga understöd och bidrag 480,00
A3240   Understöd och bidrag Summa 480,00

A3250   Övriga verksamhetsintäkter
A3270   Övriga verksamhetsintäkter

3530   Övriga intäkter 197,85 52,70
A3270   Övriga verksamhetsintäkter Summa 197,85 52,70

A3250   Övriga verksamhetsintäkter Summa 197,85 52,70

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 677,85 52,70

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader
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A4120   Löner och arvoden

4000   Betalda löner -15 524,67 -16 480,00 -13 368,29 -17 280,00
4001   Särskilda ersättningar -121,80 -150,00 -88,40 -150,00
4002   Löner vikarier -2 015,10 -1 415,00 -1 516,13 -1 415,00
4003   Särskilda ersättningar vikarier -28,23 -35,85
4006   Arvoden -570,00 -500,00 -500,00
4060   Periodiserade löner och arvoden 163,71
A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna

4230   Sjukförsäkringsersättningar 1 086,32
A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna Summa 1 086,32

A4120   Löner och arvoden Summa -17 009,77 -18 545,00 -15 008,67 -19 345,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -2 933,82 -3 659,00 -2 570,35 -3 869,00

A4140   Pensionskostnader Summa -2 933,82 -3 659,00 -2 570,35 -3 869,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -389,22 -144,00 -67,55 -155,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -94,28 -180,00 -105,10 -193,00
4180   Socialskyddsavgifter -252,74 -242,00 -198,46 -259,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -736,24 -566,00 -371,11 -607,00
A4130   Lönebikostnader Summa -3 670,06 -4 225,00 -2 941,46 -4 476,00

A4110   Personalkostnader Summa -20 679,83 -22 770,00 -17 950,13 -23 821,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4360   Post- och teletjänster -315,64 -500,00 -273,18 -500,00
4370   Försäkringar -55,90 -65,00 -69,52 -65,00
4400   Byggande och underhåll av maskiner, 
materiel och anordningar -100,00 -100,00
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4420   Rese- och transporttjänster -162,22 -500,00 -91,92 -500,00
4430   Social- och hälsovårdstjänster -30,00
4460   Övriga samarbetsandelar -676,37 -800,00 -35,28 -800,00
4470   Övriga tjänster -887,42 -1 000,00 -1 000,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -2 127,55 -2 965,00 -469,90 -2 965,00
A4170   Köp av tjänster Summa -2 127,55 -2 965,00 -469,90 -2 965,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4500   Kontors- och skolmaterial -485,16 -900,00 -346,58 -700,00
4510   Litteratur -5 698,43 -6 000,00 -3 982,96 -6 000,00
4580   Inventarier -780,00 -743,47
4600   Övrigt material -369,34 -700,00 -139,37 -700,00

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -6 552,93 -8 380,00 -5 212,38 -7 400,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -6 552,93 -8 380,00 -5 212,38 -7 400,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader
A4290   Övriga verksamhetskostnader

4900   Indirekta skatter -5,80
A4290   Övriga verksamhetskostnader Summa -5,80

A4270   Övriga verksamhetskostnader Summa -5,80

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -29 366,11 -34 115,00 -23 632,41 -34 186,00

320    Biblioteksverksamhet Summa -28 688,26 -34 115,00 -23 579,71 -34 186,00

321    Kulturverksamhet
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3240   Understöd och bidrag
3330   Övriga understöd och bidrag 350,00

A3240   Understöd och bidrag Summa 350,00
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A3250   Övriga verksamhetsintäkter
A3270   Övriga verksamhetsintäkter

3530   Övriga intäkter 100,00
A3270   Övriga verksamhetsintäkter Summa 100,00

A3250   Övriga verksamhetsintäkter Summa 100,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 450,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -270,00 -1 500,00 -163,50 -750,00

A4120   Löner och arvoden Summa -270,00 -1 500,00 -163,50 -750,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -43,61 -300,00 -28,12 -150,00

A4140   Pensionskostnader Summa -43,61 -300,00 -28,12 -150,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -1,35 -12,00 -0,82 -6,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -1,89 -15,00 -1,14 -8,00
4180   Socialskyddsavgifter -4,13 -20,00 -2,19 -10,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -7,37 -47,00 -4,15 -24,00
A4130   Lönebikostnader Summa -50,98 -347,00 -32,27 -174,00

A4110   Personalkostnader Summa -320,98 -1 847,00 -195,77 -924,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4470   Övriga tjänster -446,89 -500,00 -354,84 -500,00
A4190   Köp av övriga tjänster Summa -446,89 -500,00 -354,84 -500,00

A4170   Köp av tjänster Summa -446,89 -500,00 -354,84 -500,00
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A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4600   Övrigt material -3 613,26 -5 700,00 -4 323,19 -700,00
A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -3 613,26 -5 700,00 -4 323,19 -700,00

A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -3 613,26 -5 700,00 -4 323,19 -700,00

A4230   Understöd
A4250   Understöd till sammanslutningar

4740   Understöd -832,51 -2 500,00 -1 438,66 -2 500,00
A4250   Understöd till sammanslutningar Summa -832,51 -2 500,00 -1 438,66 -2 500,00

A4230   Understöd Summa -832,51 -2 500,00 -1 438,66 -2 500,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -5 213,64 -10 547,00 -6 312,46 -4 624,00

321    Kulturverksamhet Summa -4 763,64 -10 547,00 -6 312,46 -4 624,00

C320    Biblioteks- och kulturnämnd Summa -33 451,90 -44 662,00 -29 892,17 -38 810,00

C410    Äldreomsorgsnämnden
410    Äldreomsorgsnämnd / KST

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER
A3120   Försäljningsintäkter

A3150   Ersättningar av kommuner och samkommuner
3115   Övriga samarbetsersättningar 36 949,67 37 561,00 24 302,18 37 561,00

A3150   Ersättningar av kommuner och 
samkommuner Summa 36 949,67 37 561,00 24 302,18 37 561,00

A3120   Försäljningsintäkter Summa 36 949,67 37 561,00 24 302,18 37 561,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 36 949,67 37 561,00 24 302,18 37 561,00
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A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER

A4110   Personalkostnader
A4120   Löner och arvoden

4000   Betalda löner -16 784,35 -56 093,00 -14 209,13 -25 250,00
4006   Arvoden -870,00 -600,00 -960,00
4060   Periodiserade löner och arvoden 175,61
A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna

4230   Sjukförsäkringsersättningar 440,55
A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna Summa 440,55

A4120   Löner och arvoden Summa -17 478,74 -56 693,00 -13 768,58 -26 210,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -2 724,08 -11 269,00 -2 443,98 -5 242,00

A4140   Pensionskostnader Summa -2 724,08 -11 269,00 -2 443,98 -5 242,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -369,59 -449,00 -71,00 -210,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -90,73 -561,00 -99,46 -262,00
4180   Socialskyddsavgifter -255,62 -752,00 -184,52 -351,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -715,94 -1 762,00 -354,98 -823,00
A4130   Lönebikostnader Summa -3 440,02 -13 031,00 -2 798,96 -6 065,00

A4110   Personalkostnader Summa -20 918,76 -69 724,00 -16 567,54 -32 275,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4420   Rese- och transporttjänster -237,41 -300,00 -120,88 -200,00
4430   Social- och hälsovårdstjänster -182 614,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -237,41 -300,00 -120,88 -182 814,00
A4170   Köp av tjänster Summa -237,41 -300,00 -120,88 -182 814,00
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A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -21 156,17 -70 024,00 -16 688,42 -215 089,00

410    Äldreomsorgsnämnd / KST Summa 15 793,50 -32 463,00 7 613,76 -177 528,00

411    Familje- och socialvård
A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER

A4110   Personalkostnader
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -2 200,00 -956,90 -1 060,00

A4140   Pensionskostnader Summa -2 200,00 -956,90 -1 060,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4170   Olycksfallsförsäkringspremier -110,00 -38,98 -53,00
A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -110,00 -38,98 -53,00

A4130   Lönebikostnader Summa -2 310,00 -995,88 -1 113,00
A4110   Personalkostnader Summa -2 310,00 -995,88 -1 113,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4420   Rese- och transporttjänster -31,32
4430   Social- och hälsovårdstjänster -166 374,48 -184 268,00 -159 021,47

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -166 405,80 -184 268,00 -159 021,47
A4170   Köp av tjänster Summa -166 405,80 -184 268,00 -159 021,47

A4230   Understöd
A4240   Understöd till hushåll

4710   Stöd för närståendevård -11 000,00 -5 563,41 -5 300,00
A4240   Understöd till hushåll Summa -11 000,00 -5 563,41 -5 300,00

A4230   Understöd Summa -11 000,00 -5 563,41 -5 300,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -166 405,80 -197 578,00 -165 580,76 -6 413,00
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411    Familje- och socialvård Summa -166 405,80 -197 578,00 -165 580,76 -6 413,00

412    Anstaltsvård
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3170   Avgiftsintäkter
A3200   Socialväsendets avgifter

3261   Övriga avgifter 19 084,94
A3200   Socialväsendets avgifter Summa 19 084,94

A3170   Avgiftsintäkter Summa 19 084,94

A3240   Understöd och bidrag
3330   Övriga understöd och bidrag 9 428,35

A3240   Understöd och bidrag Summa 9 428,35

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 28 513,29

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4170   Köp av tjänster

A4190   Köp av övriga tjänster
4430   Social- och hälsovårdstjänster -4 664,95 -14 224,00 -21 564,07 -14 105,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -4 664,95 -14 224,00 -21 564,07 -14 105,00
A4170   Köp av tjänster Summa -4 664,95 -14 224,00 -21 564,07 -14 105,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -4 664,95 -14 224,00 -21 564,07 -14 105,00

412    Anstaltsvård Summa 23 848,34 -14 224,00 -21 564,07 -14 105,00

413    Äldreomsorg
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3170   Avgiftsintäkter
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A3200   Socialväsendets avgifter

3251   Hemserviceavgifter 28 941,18 30 000,00 20 558,04 23 752,00
3252   Telefonavgifter 1 000,00 1 000,00 770,00 1 080,00
3260   Grundavgift 960,90 2 800,00 1 514,40 2 100,00
3261   Övriga avgifter 105,00

A3200   Socialväsendets avgifter Summa 31 007,08 33 800,00 22 842,44 26 932,00
A3170   Avgiftsintäkter Summa 31 007,08 33 800,00 22 842,44 26 932,00

A3240   Understöd och bidrag
3330   Övriga understöd och bidrag 23 773,11 250,00 1 330,00

A3240   Understöd och bidrag Summa 23 773,11 250,00 1 330,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 54 780,19 33 800,00 23 092,44 28 262,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -290 067,61 -254 546,00 -233 142,99 -255 145,00
4001   Särskilda ersättningar -62 746,75 -66 563,00 -53 112,54 -66 563,00
4002   Löner vikarier -50 805,96 -16 592,00 -40 525,45 -24 191,00
4003   Särskilda ersättningar vikarier -12 241,31 -8 000,00 -10 985,21 -8 000,00
4004   Löner sjukvikarier -15 735,32 -1 900,00 -15 545,97 -1 900,00
4005   Särskilda ersättningar sjukvikarier -5 247,94 -300,00 -4 342,51 -300,00
4060   Periodiserade löner och arvoden 3 691,42
A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna

4230   Sjukförsäkringsersättningar 11 648,01 5 486,73
4250   Övriga ersättningar från Folkpensionsanstalten 5 270,82

A4160   Personalersättningar och övriga 
rättelseposter till personalutgifterna Summa 16 918,83 5 486,73

A4120   Löner och arvoden Summa -416 234,64 -347 901,00 -352 167,94 -356 099,00
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A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -73 665,38 -69 580,00 -63 226,41 -71 220,00

A4140   Pensionskostnader Summa -73 665,38 -69 580,00 -63 226,41 -71 220,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -9 681,96 -2 783,00 -1 758,30 -2 849,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -2 386,00 -3 479,00 -2 547,08 -3 561,00
4180   Socialskyddsavgifter -6 437,70 -4 662,00 -4 702,33 -4 772,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -18 505,66 -10 924,00 -9 007,71 -11 182,00
A4130   Lönebikostnader Summa -92 171,04 -80 504,00 -72 234,12 -82 402,00

A4110   Personalkostnader Summa -508 405,68 -428 405,00 -424 402,06 -438 501,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4360   Post- och teletjänster -2 500,53 -2 300,00 -2 164,29 -2 300,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -1 293,71
4420   Rese- och transporttjänster -608,38 -800,00 -720,56 -600,00
4430   Social- och hälsovårdstjänster -210,00 -200,00 -90,00 -200,00
4440   Utbildnings- och kulturtjänster -1 000,00 -1 000,00
4460   Övriga samarbetsandelar -605,15
4470   Övriga tjänster -419,16 -200,00 -198,65 -500,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -4 343,22 -4 500,00 -4 467,21 -4 600,00
A4170   Köp av tjänster Summa -4 343,22 -4 500,00 -4 467,21 -4 600,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4500   Kontors- och skolmaterial -408,87 -300,00 -265,45 -800,00
4510   Litteratur -10,00 -50,00 -15,00 -50,00
4530   Beklädnad -381,32 -550,00 -476,30 -550,00
4540   Medicin och vårdförnödenheter -8 563,31 -2 000,00 -1 077,66 -1 200,00
4550   Städ- och rengöringsmaterial -3 995,61 -2 500,00 -990,43 -1 500,00
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4580   Inventarier -932,49 -3 200,00 -3 430,72 -700,00
4600   Övrigt material -152,21 -150,00 -105,20 -150,00

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -14 443,81 -8 750,00 -6 360,76 -4 950,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -14 443,81 -8 750,00 -6 360,76 -4 950,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader
A4290   Övriga verksamhetskostnader

4900   Indirekta skatter -956,49 -800,00 -884,43 -800,00
A4290   Övriga verksamhetskostnader Summa -956,49 -800,00 -884,43 -800,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader Summa -956,49 -800,00 -884,43 -800,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -528 149,20 -442 455,00 -436 114,46 -448 851,00

413    Äldreomsorg Summa -473 369,01 -408 655,00 -413 022,02 -420 589,00

416    Centralkök
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3170   Avgiftsintäkter
A3200   Socialväsendets avgifter

3257   Måltidsavgifter 45 583,92 33 460,00 27 910,43 32 500,00
A3200   Socialväsendets avgifter Summa 45 583,92 33 460,00 27 910,43 32 500,00

A3170   Avgiftsintäkter Summa 45 583,92 33 460,00 27 910,43 32 500,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 45 583,92 33 460,00 27 910,43 32 500,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -61 553,30 -55 593,00 -47 826,04 -55 494,00
4001   Särskilda ersättningar -6 264,79 -6 000,00 -924,70 -1 565,00
4002   Löner vikarier -3 875,17 -2 996,00 -1 403,70 -981,00
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4003   Särskilda ersättningar vikarier -210,50 -80,00 -221,69 -210,00
4004   Löner sjukvikarier -368,03 -700,00 -763,00
4005   Särskilda ersättningar sjukvikarier -120,22
4060   Periodiserade löner och arvoden 709,57 -150,00
A4160   Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna

4230   Sjukförsäkringsersättningar 448,92
A4160   Personalersättningar och övriga rättelseposter till personalutgifterna Summa 448,92

A4120   Löner och arvoden Summa -71 682,44 -65 519,00 -49 927,21 -59 013,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -12 503,43 -13 104,00 -9 251,26 -11 803,00

A4140   Pensionskostnader Summa -12 503,43 -13 104,00 -9 251,26 -11 803,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -1 652,39 -524,00 -259,58 -472,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -401,90 -655,00 -364,69 -590,00
4180   Socialskyddsavgifter -1 138,32 -878,00 -698,09 -791,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -3 192,61 -2 057,00 -1 322,36 -1 853,00
A4130   Lönebikostnader Summa -15 696,04 -15 161,00 -10 573,62 -13 656,00

A4110   Personalkostnader Summa -87 378,48 -80 680,00 -60 500,83 -72 669,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4360   Post- och teletjänster -253,40 -170,00 -197,56 -170,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -525,00 -525,00
4400   Byggande och underhåll av maskiner, 
materiel och anordningar -75,00 -100,00 -100,00
4420   Rese- och transporttjänster -8 152,91 -5 350,00 -6 851,38 -9 788,00
4430   Social- och hälsovårdstjänster -30,00 -60,00 -30,00 -60,00
4440   Utbildnings- och kulturtjänster -250,00 -250,00
4470   Övriga tjänster -150,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -8 661,31 -6 455,00 -7 078,94 -10 893,00
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A4170   Köp av tjänster Summa -8 661,31 -6 455,00 -7 078,94 -10 893,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4500   Kontors- och skolmaterial -5,56 -80,00 -50,00
4510   Litteratur -40,00 -40,00
4520   Livsmedel -42 614,10 -37 000,00 -32 693,13 -39 590,00
4530   Beklädnad -73,30 -100,00 -88,05 -100,00
4550   Städ- och rengöringsmaterial -456,11 -400,00 -792,06 -600,00
4580   Inventarier -140,32 -500,00 -637,18 -150,00
4600   Övrigt material -414,57 -150,00 -238,98 -150,00

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -43 703,96 -38 270,00 -34 449,40 -40 680,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -43 703,96 -38 270,00 -34 449,40 -40 680,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader
A4290   Övriga verksamhetskostnader

4900   Indirekta skatter -321,71 -300,00 -240,60 -300,00
A4290   Övriga verksamhetskostnader Summa -321,71 -300,00 -240,60 -300,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader Summa -321,71 -300,00 -240,60 -300,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -140 065,46 -125 705,00 -102 269,77 -124 542,00

416    Centralkök Summa -94 481,54 -92 245,00 -74 359,34 -92 042,00

C410    Äldreomsorgsnämnden Summa -694 614,51 -745 165,00 -666 912,43 -710 677,00

C510    Byggnadstekniska nämnden
510    Byggnadstillsyn

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER
A3120   Försäljningsintäkter

A3150   Ersättningar av kommuner och samkommuner
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3115   Övriga samarbetsersättningar 11 800,00

A3150   Ersättningar av kommuner och samkommuner Summa 11 800,00
A3120   Försäljningsintäkter Summa 11 800,00

A3170   Avgiftsintäkter
A3220   Avgifter för samhällstjänster

3285   Byggnadstillsyn och byggnadsinspektion 9 300,00 4 200,00 1 209,00 4 200,00
A3220   Avgifter för samhällstjänster Summa 9 300,00 4 200,00 1 209,00 4 200,00

A3170   Avgiftsintäkter Summa 9 300,00 4 200,00 1 209,00 4 200,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 9 300,00 4 200,00 1 209,00 16 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -40 605,00 -63 000,00
4006   Arvoden -1 830,00 -1 000,00 -1 000,00

A4120   Löner och arvoden Summa -1 830,00 -41 605,00 -64 000,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -132,38 -8 271,00 -12 800,00

A4140   Pensionskostnader Summa -132,38 -8 271,00 -12 800,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -325,00 -512,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -406,00 -640,00
4180   Socialskyddsavgifter -544,00 -858,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -1 275,00 -2 010,00
A4130   Lönebikostnader Summa -132,38 -9 546,00 -14 810,00

A4110   Personalkostnader Summa -1 962,38 -51 151,00 -78 810,00

A4170   Köp av tjänster
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A4190   Köp av övriga tjänster

4360   Post- och teletjänster -356,40 -400,00 -269,55 -400,00
4420   Rese- och transporttjänster -344,96 -500,00 -299,69 -500,00
4430   Social- och hälsovårdstjänster -50,00
4470   Övriga tjänster -38 293,24 -30 000,00 -32 109,80 -1 000,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -38 994,60 -30 900,00 -32 729,04 -1 900,00
A4170   Köp av tjänster Summa -38 994,60 -30 900,00 -32 729,04 -1 900,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4500   Kontors- och skolmaterial -500,00 -500,00
4580   Inventarier -500,00 -500,00

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -1 000,00 -1 000,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -1 000,00 -1 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -40 956,98 -83 051,00 -32 729,04 -81 710,00

510    Byggnadstillsyn Summa -31 656,98 -78 851,00 -31 520,04 -65 710,00

511    Kommunalvägar
A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4420   Rese- och transporttjänster -2 400,00 -1 064,00
4470   Övriga tjänster -18 491,00 -25 000,00 -21 947,14 -25 000,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -20 891,00 -25 000,00 -23 011,14 -25 000,00
A4170   Köp av tjänster Summa -20 891,00 -25 000,00 -23 011,14 -25 000,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4600   Övrigt material -11 114,41 -6 000,00 -5 025,00 -6 000,00
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A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -11 114,41 -6 000,00 -5 025,00 -6 000,00

A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -11 114,41 -6 000,00 -5 025,00 -6 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -32 005,41 -31 000,00 -28 036,14 -31 000,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A7110   Avskrivningar enligt plan

7120   Avskrivningar -461,00 -461,00 -461,00
A7110   Avskrivningar enligt plan Summa -461,00 -461,00 -461,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -461,00 -461,00 -461,00

511    Kommunalvägar Summa -32 466,41 -31 461,00 -28 036,14 -31 461,00

513    Brand- och räddningsväsendet
A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4360   Post- och teletjänster -1 146,69 -1 100,00 -929,59 -1 100,00
4370   Försäkringar -977,40 -1 000,00 -688,44 -1 000,00
4420   Rese- och transporttjänster -44,00 -100,00 -171,01 -100,00
4460   Övriga samarbetsandelar -2 414,75 -2 600,00 -1 799,10 -2 600,00
4470   Övriga tjänster -664,93 -8 000,00 -8 130,39

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -5 247,77 -12 800,00 -11 718,53 -4 800,00
A4170   Köp av tjänster Summa -5 247,77 -12 800,00 -11 718,53 -4 800,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4500   Kontors- och skolmaterial -7,82
4560   Bränsle- och smörjmedel -116,93 -500,00 -37,63 -500,00
4600   Övrigt material -106,15 -617,86
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A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -230,90 -500,00 -655,49 -500,00

A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -230,90 -500,00 -655,49 -500,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -5 478,67 -13 300,00 -12 374,02 -5 300,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A7110   Avskrivningar enligt plan

7120   Avskrivningar -108,91 -100,00 -65,00
A7110   Avskrivningar enligt plan Summa -108,91 -100,00 -65,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -108,91 -100,00 -65,00

513    Brand- och räddningsväsendet Summa -5 587,58 -13 400,00 -12 374,02 -5 365,00

C510    Byggnadstekniska nämnden Summa -69 710,97 -123 712,00 -71 930,20 -102 536,00

C520    Fastigheter
512    Gemensam fastighetsskötsel

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -18 729,00 -20 427,00 -15 837,70 -20 500,00
4001   Särskilda ersättningar -140,05 -150,00 -136,81 -150,00
4002   Löner vikarier -3 802,65 -3 815,00 -3 054,04 -3 815,00
4003   Särskilda ersättningar vikarier -24,36 -26,28
4060   Periodiserade löner och arvoden 197,42

A4120   Löner och arvoden Summa -22 498,64 -24 392,00 -19 054,83 -24 465,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -3 969,30 -4 878,00 -3 468,07 -4 893,00

A4140   Pensionskostnader Summa -3 969,30 -4 878,00 -3 468,07 -4 893,00
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A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -497,50 -195,00 -80,14 -196,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -122,32 -244,00 -133,81 -245,00
4180   Socialskyddsavgifter -349,34 -327,00 -251,73 -328,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -969,16 -766,00 -465,68 -769,00
A4130   Lönebikostnader Summa -4 938,46 -5 644,00 -3 933,75 -5 662,00

A4110   Personalkostnader Summa -27 437,10 -30 036,00 -22 988,58 -30 127,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4360   Post- och teletjänster -388,31 -300,00 -276,43 -300,00
4370   Försäkringar -19,91 -20,00 -19,91 -20,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -214,50 -150,00 -184,77 -150,00
4420   Rese- och transporttjänster -1 585,94 -1 700,00 -1 291,82 -1 700,00
4470   Övriga tjänster -113,75

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -2 322,41 -2 170,00 -1 772,93 -2 170,00
A4170   Köp av tjänster Summa -2 322,41 -2 170,00 -1 772,93 -2 170,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4500   Kontors- och skolmaterial -81,45
4530   Beklädnad -141,54 -100,00 -100,00
4560   Bränsle- och smörjmedel -194,98 -500,00 -342,81 -500,00
4580   Inventarier -1 241,05 -16 000,00 -16 000,00
4590   Byggnadsmaterial -77,74 -1 000,00 -95,53 -1 000,00
4600   Övrigt material -3 446,88 -2 000,00 -1 898,85 -2 000,00

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -5 102,19 -19 600,00 -2 418,64 -19 600,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -5 102,19 -19 600,00 -2 418,64 -19 600,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader
A4290   Övriga verksamhetskostnader
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4900   Indirekta skatter -7,99 -14,25

A4290   Övriga verksamhetskostnader Summa -7,99 -14,25
A4270   Övriga verksamhetskostnader Summa -7,99 -14,25

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -34 869,69 -51 806,00 -27 194,40 -51 897,00

512    Gemensam fastighetsskötsel Summa -34 869,69 -51 806,00 -27 194,40 -51 897,00

520    Barnängen
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3250   Övriga verksamhetsintäkter
A3260   Hyresintäkter

3420   Hyror för övriga byggnader 8 720,04 8 700,00 7 993,37 8 700,00
A3260   Hyresintäkter Summa 8 720,04 8 700,00 7 993,37 8 700,00

A3250   Övriga verksamhetsintäkter Summa 8 720,04 8 700,00 7 993,37 8 700,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 8 720,04 8 700,00 7 993,37 8 700,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -2 088,42 -2 106,00 -1 776,74 -2 300,00
4001   Särskilda ersättningar -5,60
4002   Löner vikarier -46,38 -545,00 -400,00
4060   Periodiserade löner och arvoden 21,91

A4120   Löner och arvoden Summa -2 118,49 -2 651,00 -1 776,74 -2 700,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -346,71 -530,00 -314,25 -540,00

A4140   Pensionskostnader Summa -346,71 -530,00 -314,25 -540,00
A4150   Övriga  lönebikostnader
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4160   Försäkringspremier -46,96 -21,00 -9,16 -22,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -11,59 -27,00 -12,78 -27,00
4180   Socialskyddsavgifter -32,52 -36,00 -24,45 -36,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -91,07 -84,00 -46,39 -85,00
A4130   Lönebikostnader Summa -437,78 -614,00 -360,64 -625,00

A4110   Personalkostnader Summa -2 556,27 -3 265,00 -2 137,38 -3 325,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4370   Försäkringar -465,00 -500,00 -496,56 -500,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -421,27 -300,00 -317,79 -300,00
4470   Övriga tjänster -794,57 -500,00 -62,02 -500,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -1 680,84 -1 300,00 -876,37 -1 300,00
A4170   Köp av tjänster Summa -1 680,84 -1 300,00 -876,37 -1 300,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4550   Städ- och rengöringsmaterial -117,81
4570   Värme-, el och vatten -2 196,31 -4 800,00 -4 800,00
4580   Inventarier -500,00 -949,01 -500,00
4590   Byggnadsmaterial -200,00 -200,00
4600   Övrigt material -2 476,54 -23,80

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -4 790,66 -5 500,00 -972,81 -5 500,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -4 790,66 -5 500,00 -972,81 -5 500,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -9 027,77 -10 065,00 -3 986,56 -10 125,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A7110   Avskrivningar enligt plan

7120   Avskrivningar -1 873,95 -2 000,00 -1 900,00
A7110   Avskrivningar enligt plan Summa -1 873,95 -2 000,00 -1 900,00
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A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -1 873,95 -2 000,00 -1 900,00

520    Barnängen Summa -2 181,68 -3 365,00 4 006,81 -3 325,00

521    Grundskolan
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3250   Övriga verksamhetsintäkter
A3260   Hyresintäkter

3420   Hyror för övriga byggnader 1 182,16 1 500,00 898,54 1 500,00
A3260   Hyresintäkter Summa 1 182,16 1 500,00 898,54 1 500,00
A3270   Övriga verksamhetsintäkter

3530   Övriga intäkter 180,64 -24,19
A3270   Övriga verksamhetsintäkter Summa 180,64 -24,19

A3250   Övriga verksamhetsintäkter Summa 1 362,80 1 500,00 874,35 1 500,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 1 362,80 1 500,00 874,35 1 500,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4170   Köp av tjänster

A4190   Köp av övriga tjänster
4360   Post- och teletjänster -136,26 -150,00 -46,06 -150,00
4370   Försäkringar -2 425,11 -2 500,00 -2 571,78 -2 500,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -714,34 -500,00 -487,77 -500,00
4420   Rese- och transporttjänster -33,50
4470   Övriga tjänster -20 863,80 -5 000,00 -242,47 -5 000,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -24 139,51 -8 150,00 -3 381,58 -8 150,00
A4170   Köp av tjänster Summa -24 139,51 -8 150,00 -3 381,58 -8 150,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden
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4570   Värme-, el och vatten -44 217,82 -32 000,00 -42 141,68 -52 000,00
4580   Inventarier -1 024,00
4590   Byggnadsmaterial -19,12 -3 635,44
4600   Övrigt material -1 140,90 -2 000,00 -631,23 -1 000,00

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -45 377,84 -34 000,00 -47 432,35 -53 000,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -45 377,84 -34 000,00 -47 432,35 -53 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -69 517,35 -42 150,00 -50 813,93 -61 150,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A7110   Avskrivningar enligt plan

7120   Avskrivningar -9 517,20 -9 600,00 -9 600,00
A7110   Avskrivningar enligt plan Summa -9 517,20 -9 600,00 -9 600,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -9 517,20 -9 600,00 -9 600,00

521    Grundskolan Summa -77 671,75 -50 250,00 -49 939,58 -69 250,00

522    Hälsogården
A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR

A7110   Avskrivningar enligt plan
7120   Avskrivningar -53,07 -50,00 -45,00

A7110   Avskrivningar enligt plan Summa -53,07 -50,00 -45,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -53,07 -50,00 -45,00

522    Hälsogården Summa -53,07 -50,00 -45,00

523    Sommarängen radhus
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3250   Övriga verksamhetsintäkter
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A3260   Hyresintäkter

3410   Hyror för bostäder 12 853,64 8 500,00 8 212,71 8 500,00
3460   Elkostnad 234,13 200,00 150,50 200,00

A3260   Hyresintäkter Summa 13 087,77 8 700,00 8 363,21 8 700,00
A3250   Övriga verksamhetsintäkter Summa 13 087,77 8 700,00 8 363,21 8 700,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 13 087,77 8 700,00 8 363,21 8 700,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4170   Köp av tjänster

A4190   Köp av övriga tjänster
4370   Försäkringar -380,86 -400,00 -402,46 -400,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -1 767,76 -1 500,00 -464,52 -1 500,00
4470   Övriga tjänster -177,03

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -2 148,62 -1 900,00 -1 044,01 -1 900,00
A4170   Köp av tjänster Summa -2 148,62 -1 900,00 -1 044,01 -1 900,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4580   Inventarier -208,87
4600   Övrigt material -14,52

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -223,39
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -223,39

A4270   Övriga verksamhetskostnader
A4280   Hyror

4800   Hyror för mark- och vattenområden -100,00 -100,00 -100,00 -100,00
A4280   Hyror Summa -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader Summa -100,00 -100,00 -100,00 -100,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -2 472,01 -2 000,00 -1 144,01 -2 000,00
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A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A7110   Avskrivningar enligt plan

7120   Avskrivningar -8 580,16 -8 600,00 -8 600,00
A7110   Avskrivningar enligt plan Summa -8 580,16 -8 600,00 -8 600,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -8 580,16 -8 600,00 -8 600,00

523    Sommarängen radhus Summa 2 035,60 -1 900,00 7 219,20 -1 900,00

524    Sommarängen
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3250   Övriga verksamhetsintäkter
A3260   Hyresintäkter

3410   Hyror för bostäder 26 570,00 20 000,00 18 900,00 20 000,00
A3260   Hyresintäkter Summa 26 570,00 20 000,00 18 900,00 20 000,00

A3250   Övriga verksamhetsintäkter Summa 26 570,00 20 000,00 18 900,00 20 000,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 26 570,00 20 000,00 18 900,00 20 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4170   Köp av tjänster

A4190   Köp av övriga tjänster
4370   Försäkringar -2 310,81 -2 500,00 -2 447,60 -2 500,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -2 647,13 -2 000,00 -2 386,24 -2 500,00
4470   Övriga tjänster -7 845,35 -2 700,00 -1 410,28 -2 700,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -12 803,29 -7 200,00 -6 244,12 -7 700,00
A4170   Köp av tjänster Summa -12 803,29 -7 200,00 -6 244,12 -7 700,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden
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4570   Värme-, el och vatten -21 949,69 -20 000,00 -19 790,82 -20 000,00
4580   Inventarier -587,05 -3 113,57
4600   Övrigt material -2 102,19 -1 000,00 -226,99 -1 000,00

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -24 638,93 -21 000,00 -23 131,38 -21 000,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -24 638,93 -21 000,00 -23 131,38 -21 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -37 442,22 -28 200,00 -29 375,50 -28 700,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A7110   Avskrivningar enligt plan

7120   Avskrivningar -48 523,30 -48 000,00 -47 000,00
A7110   Avskrivningar enligt plan Summa -48 523,30 -48 000,00 -47 000,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -48 523,30 -48 000,00 -47 000,00

524    Sommarängen Summa -59 395,52 -56 200,00 -10 475,50 -55 700,00

525    Karlby Center
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3120   Försäljningsintäkter
A3130   Försäljningsintäkter av affärsverksamhet

3010   Elektricitet 312,92 300,00 300,00
A3130   Försäljningsintäkter av affärsverksamhet 
Summa 312,92 300,00 300,00

A3120   Försäljningsintäkter Summa 312,92 300,00 300,00

A3250   Övriga verksamhetsintäkter
A3260   Hyresintäkter

3410   Hyror för bostäder 4 626,00 4 900,00 4 515,50 4 900,00
A3260   Hyresintäkter Summa 4 626,00 4 900,00 4 515,50 4 900,00

A3250   Övriga verksamhetsintäkter Summa 4 626,00 4 900,00 4 515,50 4 900,00
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A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 4 938,92 5 200,00 4 515,50 5 200,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4170   Köp av tjänster

A4190   Köp av övriga tjänster
4370   Försäkringar -350,47 -350,00 -360,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -349,53 -300,00 -439,68 -500,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -700,00 -650,00 -439,68 -860,00
A4170   Köp av tjänster Summa -700,00 -650,00 -439,68 -860,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4570   Värme-, el och vatten -290,55 -250,00 -226,77 -250,00
A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -290,55 -250,00 -226,77 -250,00

A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -290,55 -250,00 -226,77 -250,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -990,55 -900,00 -666,45 -1 110,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A7110   Avskrivningar enligt plan

7120   Avskrivningar -247,12 -230,00 -201,00
A7110   Avskrivningar enligt plan Summa -247,12 -230,00 -201,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -247,12 -230,00 -201,00

525    Karlby Center Summa 3 701,25 4 070,00 3 849,05 3 889,00

526    Helsö-Österbygge Skolhus
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3250   Övriga verksamhetsintäkter
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A3260   Hyresintäkter

3430   Hyror för mark- och vattenområden 16,82 20,00 16,82 20,00
A3260   Hyresintäkter Summa 16,82 20,00 16,82 20,00

A3250   Övriga verksamhetsintäkter Summa 16,82 20,00 16,82 20,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 16,82 20,00 16,82 20,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4170   Köp av tjänster

A4190   Köp av övriga tjänster
4370   Försäkringar -202,56 -250,00 -251,91 -250,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -202,56 -250,00 -251,91 -250,00
A4170   Köp av tjänster Summa -202,56 -250,00 -251,91 -250,00

A4230   Understöd
A4250   Understöd till sammanslutningar

4741   Hembygdsföreningen -650,00 -650,00 -650,00 -650,00
A4250   Understöd till sammanslutningar Summa -650,00 -650,00 -650,00 -650,00

A4230   Understöd Summa -650,00 -650,00 -650,00 -650,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -852,56 -900,00 -901,91 -900,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A7110   Avskrivningar enligt plan

7120   Avskrivningar -28,18 -30,00 -26,00
A7110   Avskrivningar enligt plan Summa -28,18 -30,00 -26,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -28,18 -30,00 -26,00

526    Helsö-Österbygge Skolhus Summa -863,92 -910,00 -885,09 -906,00
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528    Brandstationen

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER
A3250   Övriga verksamhetsintäkter

A3260   Hyresintäkter
3430   Hyror för mark- och vattenområden 287,17 280,00 292,91 280,00
3460   Elkostnad 181,99 200,00 200,00

A3260   Hyresintäkter Summa 469,16 480,00 292,91 480,00
A3250   Övriga verksamhetsintäkter Summa 469,16 480,00 292,91 480,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 469,16 480,00 292,91 480,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4170   Köp av tjänster

A4190   Köp av övriga tjänster
4370   Försäkringar -493,07 -500,00 -518,83 -500,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -493,07 -500,00 -518,83 -500,00
A4170   Köp av tjänster Summa -493,07 -500,00 -518,83 -500,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4570   Värme-, el och vatten -909,76 -1 000,00 -746,43 -1 000,00
4600   Övrigt material -115,65

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -909,76 -1 000,00 -862,08 -1 000,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -909,76 -1 000,00 -862,08 -1 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -1 402,83 -1 500,00 -1 380,91 -1 500,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A7110   Avskrivningar enligt plan

7120   Avskrivningar -675,27 -650,00 -610,00
A7110   Avskrivningar enligt plan Summa -675,27 -650,00 -610,00
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A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -675,27 -650,00 -610,00

528    Brandstationen Summa -1 608,94 -1 670,00 -1 088,00 -1 630,00

530    Harparnäs
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3120   Försäljningsintäkter
A3130   Försäljningsintäkter av affärsverksamhet

3010   Elektricitet 16,18
A3130   Försäljningsintäkter av affärsverksamhet Summa 16,18

A3120   Försäljningsintäkter Summa 16,18

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 16,18

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4170   Köp av tjänster

A4190   Köp av övriga tjänster
4370   Försäkringar -123,20 -150,00 -135,42 -150,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -23,37
4470   Övriga tjänster -306,45

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -123,20 -150,00 -465,24 -150,00
A4170   Köp av tjänster Summa -123,20 -150,00 -465,24 -150,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4570   Värme-, el och vatten -331,72 -500,00 -188,60 -250,00
4600   Övrigt material -21,69

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -331,72 -500,00 -210,29 -250,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -331,72 -500,00 -210,29 -250,00
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A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -454,92 -650,00 -675,53 -400,00

530    Harparnäs Summa -438,74 -650,00 -675,53 -400,00

C520    Fastigheter Summa -171 346,46 -162 731,00 -75 183,04 -181 164,00

C540    Vatten- och avloppsverk
540    Vattenverket

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER
A3120   Försäljningsintäkter

A3130   Försäljningsintäkter av affärsverksamhet
3001   Vatten- och avloppsvattenavgifter 51 542,47 50 000,00 27 072,29 50 000,00

A3130   Försäljningsintäkter av affärsverksamhet 
Summa 51 542,47 50 000,00 27 072,29 50 000,00

A3120   Försäljningsintäkter Summa 51 542,47 50 000,00 27 072,29 50 000,00

A3250   Övriga verksamhetsintäkter
A3270   Övriga verksamhetsintäkter

3530   Övriga intäkter 96,76 153,22
A3270   Övriga verksamhetsintäkter Summa 96,76 153,22

A3250   Övriga verksamhetsintäkter Summa 96,76 153,22

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 51 639,23 50 000,00 27 225,51 50 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -6 243,00 -6 264,00 -5 279,17 -6 300,00
4001   Särskilda ersättningar -46,68 -150,00 -45,58 -150,00
4002   Löner vikarier -500,17 -218,00 -566,56 -220,00
4003   Särskilda ersättningar vikarier -8,12 -20,00 -1,21 -20,00
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4060   Periodiserade löner och arvoden 65,81

A4120   Löner och arvoden Summa -6 732,16 -6 652,00 -5 892,52 -6 690,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -1 186,15 -1 330,00 -1 070,17 -1 338,00

A4140   Pensionskostnader Summa -1 186,15 -1 330,00 -1 070,17 -1 338,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -148,83 -53,00 -26,67 -54,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -36,62 -67,00 -41,43 -67,00
4180   Socialskyddsavgifter -103,89 -89,00 -79,25 -90,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -289,34 -209,00 -147,35 -211,00
A4130   Lönebikostnader Summa -1 475,49 -1 539,00 -1 217,52 -1 549,00

A4110   Personalkostnader Summa -8 207,65 -8 191,00 -7 110,04 -8 239,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4360   Post- och teletjänster -58,96 -100,00 -38,72 -100,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -500,00 -500,00
4420   Rese- och transporttjänster -517,79 -550,00 -464,11 -550,00
4470   Övriga tjänster -7 706,62 -12 000,00 -4 840,80 -10 000,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -8 283,37 -13 150,00 -5 343,63 -11 150,00
A4170   Köp av tjänster Summa -8 283,37 -13 150,00 -5 343,63 -11 150,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4570   Värme-, el och vatten -3 834,18 -2 000,00 -4 141,13 -2 000,00
4600   Övrigt material -4 037,05 -6 500,00 -4 912,98 -6 500,00

A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -7 871,23 -8 500,00 -9 054,11 -8 500,00
A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -7 871,23 -8 500,00 -9 054,11 -8 500,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader
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A4280   Hyror

4800   Hyror för mark- och vattenområden -302,74 -305,00
A4280   Hyror Summa -302,74 -305,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader Summa -302,74 -305,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -24 664,99 -30 146,00 -21 507,78 -27 889,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A7110   Avskrivningar enligt plan

7120   Avskrivningar -3 608,19 -4 000,00 -3 610,00
A7110   Avskrivningar enligt plan Summa -3 608,19 -4 000,00 -3 610,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -3 608,19 -4 000,00 -3 610,00

540    Vattenverket Summa 23 366,05 15 854,00 5 717,73 18 501,00

541    Avloppsverket
A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER

A3120   Försäljningsintäkter
A3130   Försäljningsintäkter av affärsverksamhet

3001   Vatten- och avloppsvattenavgifter 24 428,72 22 500,00 14 625,31 22 500,00
A3130   Försäljningsintäkter av affärsverksamhet 
Summa 24 428,72 22 500,00 14 625,31 22 500,00

A3120   Försäljningsintäkter Summa 24 428,72 22 500,00 14 625,31 22 500,00

A3100   VERKSAMHETENS INTÄKTER Summa 24 428,72 22 500,00 14 625,31 22 500,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER
A4110   Personalkostnader

A4120   Löner och arvoden
4000   Betalda löner -6 243,00 -6 264,00 -5 279,22 -6 300,00
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4001   Särskilda ersättningar -46,65 -150,00 -45,62 -150,00
4002   Löner vikarier -500,17 -218,00 -566,57 -220,00
4003   Särskilda ersättningar vikarier -8,12 -20,00 -1,20 -20,00
4060   Periodiserade löner och arvoden 65,81

A4120   Löner och arvoden Summa -6 732,13 -6 652,00 -5 892,61 -6 690,00
A4130   Lönebikostnader

A4140   Pensionskostnader
4100   Pensionspremier -1 186,15 -1 330,00 -1 070,17 -1 338,00

A4140   Pensionskostnader Summa -1 186,15 -1 330,00 -1 070,17 -1 338,00
A4150   Övriga  lönebikostnader

4160   Försäkringspremier -148,83 -53,00 -26,67 -54,00
4170   Olycksfallsförsäkringspremier -36,62 -67,00 -41,43 -67,00
4180   Socialskyddsavgifter -103,89 -89,00 -79,25 -90,00

A4150   Övriga  lönebikostnader Summa -289,34 -209,00 -147,35 -211,00
A4130   Lönebikostnader Summa -1 475,49 -1 539,00 -1 217,52 -1 549,00

A4110   Personalkostnader Summa -8 207,62 -8 191,00 -7 110,13 -8 239,00

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4360   Post- och teletjänster -74,20 -100,00 -89,08 -100,00
4370   Försäkringar -2 460,37 -2 500,00 -2 534,19 -2 500,00
4380   Renhållnings- och tvätteritjänster -500,00 -500,00
4420   Rese- och transporttjänster -517,79 -550,00 -430,61 -550,00
4470   Övriga tjänster -6 056,59 -22 000,00 -11 575,84 -10 000,00

A4190   Köp av övriga tjänster Summa -9 108,95 -25 650,00 -14 629,72 -13 650,00
A4170   Köp av tjänster Summa -9 108,95 -25 650,00 -14 629,72 -13 650,00

A4200   Material, förnödenheter och varor
A4210   Inköp under räkenskapsperioden

4570   Värme-, el och vatten -4 660,47 -3 500,00 -3 831,06 -3 500,00
4600   Övrigt material -12 930,00 -6 500,00 -6 520,40 -6 500,00
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A4210   Inköp under räkenskapsperioden Summa -17 590,47 -10 000,00 -10 351,46 -10 000,00

A4200   Material, förnödenheter och varor Summa -17 590,47 -10 000,00 -10 351,46 -10 000,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader
A4280   Hyror

4800   Hyror för mark- och vattenområden -185,85 -190,00 -185,85 -190,00
A4280   Hyror Summa -185,85 -190,00 -185,85 -190,00

A4270   Övriga verksamhetskostnader Summa -185,85 -190,00 -185,85 -190,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -35 092,89 -44 031,00 -32 277,16 -32 079,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR
A7110   Avskrivningar enligt plan

7120   Avskrivningar -11 065,34 -11 100,00 -11 100,00
A7110   Avskrivningar enligt plan Summa -11 065,34 -11 100,00 -11 100,00

A7100   AVSKRIVNINGAR OCH NEDSKRIVNINGAR Summa -11 065,34 -11 100,00 -11 100,00

541    Avloppsverket Summa -21 729,51 -32 631,00 -17 651,85 -20 679,00

C540    Vatten- och avloppsverk Summa 1 636,54 -16 777,00 -11 934,12 -2 178,00

Totalsumma -80 960,06 -377 313,00 -14 140,56 -232 247,00
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C860    Affärsverk

860    Vattenverket
A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4470   Övriga tjänster -10 000,00
A4190   Köp av övriga tjänster Summa -10 000,00

A4170   Köp av tjänster Summa -10 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -10 000,00

860    Vattenverket Summa -10 000,00

861    Avloppsverket
A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER

A4170   Köp av tjänster
A4190   Köp av övriga tjänster

4470   Övriga tjänster -10 000,00 -180 000,00
A4190   Köp av övriga tjänster Summa -10 000,00 -180 000,00

A4170   Köp av tjänster Summa -10 000,00 -180 000,00

A4100   VERKSAMHETENS KOSTNADER Summa -10 000,00 -180 000,00

861    Avloppsverket Summa -10 000,00 -180 000,00

C860    Affärsverk Summa -20 000,00 -180 000,00

Totalsumma -20 000,00 -180 000,00
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        Bilaga 2 § 95 10/11/22 ÄO 
           
 
 
ÄLDREOMSORGENS AVGIFTER ÅR 2023 
 

Allmänna principer  
Äldreomsorgsavgifterna beräknas i enlighet med bestämmelserna i Lag om klientavgifter inom 
social- och hälsovården (1992:734), Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården 
(1992:912). 
Avgifterna för service får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.  
 

Justeringar 
Hemservice-, service- och vårdavgiften fastställs för ett år åt gången. Avgiften kan justeras under 
året vid förändrat vårdbehov eller då inkomsten förändras väsentligt minst 10%. Avgifterna 
indexjusteras regelbundet vartannat år utgående från förändringen i folkpensionsindex och 
arbetspensionsindex och vad som föreskrivs i lagen och förordningen om klientavgifter inom social-
och hälsovården.  
 

Nedsättande av avgift  
Klienten anhåller/ansöker om avgiftsnedsättning om avgiften leder till behov av utkomststöd. 
 
Hemservice (momsfria avgifter) 
 
Tillfällig hemservice (ej inkomstbaserad) 
Alla klienter som har hemhjälp mindre än 1 gång per vecka/besök. För tillfällig hemservice kan tas 
ut en skälig avgift som kommunen bestämmer.  
 
För besökets första påbörjade halvtimme debiteras 8,00 €. För varje därpå följande halvtimme 
debiteras 4,00 €. Varje nytt besök räknas som en påbörjad halvtimme. Restid inräknas inte. 
 
År 2022 
15 min – 1 h      10,- 
1 h – 5 h (varje därpå följande timme 5,-)  10,- + 
Över 5 h      15,- 
 

Tillsynsavgift  
Tillämpas om klienten inte har annan hemservice. 
 
Droppning av ögondroppar (upp till 4x per 
dygn) 

                                                         
7,50 €/dygn 

Hjälp med stödstrumpor (morgon och/eller 
kväll) 

 
7,50 €/dygn 

År 2022 
Fast avgift per gång 

 
2,00 € 

 
 
Tillfälligt boende på Sommarängen 
Tillfälligt boende (periodplats/korttidsvård) på esb boendet Sommarängen tillämpas för en tid om 
max 20 dygn under förutsättning att ingen annan vårdbehövande är i behov av periodplats. Efter 
20 dygn tillämpas normala avgifter för regelbunden hemservice, måltider samt hyra enligt 
prövning. Därefter görs en ny bedömning. I dygnsavgiften om 22,80 € ingår hyra, måltider, vård 
och tillsyn av personalen, städservice, badningsservice och klädvårdsservice samt trygghetslarm. 
År 2022: Dygnsavgift 25€. 
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Dagvårdsavgift 
Dagvårdsavgiften för en person som får dagvård på Esb boendet Sommarängen är 15 € per dag, 
inkl. rum, lunch, kaffe, aktiviteter, och bastu. Personer med hemvård debiteras endast för måltider 
År 2022: 12 €. 
 
Avlastning närståendevårdare 
Avlastning för närståendevård enligt lagstadgad rätt till ledighet; 5 dygn/månad. 
11,60 €/avlastningsdygn 
 
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 598 € (för 1 person) 
3. Måltidsavgift: 11,50 €/dygn 
4. Hyra (el, och vatten ingår) enligt 7,90 €/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. 
Möbler:  Säng, madrass och nattduksbord. 

 
Hemserviceavgifter (momsfria avgifter) 
 
För fastställande av avgift gäller bestämmelserna i förordningen om klientavgifter inom social- och 
hälsovården (FFS 912/1992). Personer som erhåller regelbunden hemservice, minst ett planerat 
besök i veckan, debiteras en månadsavgift som baserar sig på hushållets skattepliktiga 
(bruttoinkomster) och skattefria inkomster samt personantalet i familjen. Avgiften bestäms enligt 
servicen kvalitet om omfattning samt enligt klientens betalningsförmåga och familjens storlek. Ett 
debiterbart besök är 30 minuter. 
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i kategorier enligt följande: 
 

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 

 
Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande: 
 
Avgiftstabell: 
Antal 
personer 

Bruttoinkomstgräns 
per månad 

Vårdklass A Vårdklass B Vårdklass C 

1 598,- 17 % 26 % 35 % 
2 1 103,- 11 % 16 % 22 % 
3 1 731,-   9 % 13 % 18 % 
4 2 140,-   7 % 11 % 15 % 
5 2 591,-   6 % 10 % 13 % 
6 2 976,-   5 %   8 % 11 % 

 
När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 356,- och betalningsprocenttalet 
sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person.  
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Alla boende på Sommarängen debiteras en månatlig hemserviceavgift i enlighet med vårdklass 3. 
Vårdklass 3 innebär obegränsade besök för personalen på serviceboendet. 
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. 
 

Avdrag för regelbunden hemserviceavgift då servicen ges dagligen 
Avdrag för regelbunden hemserviceavgift då servicen ges dagligen 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. 
 

Stödtjänster kompletterar övrig hemservice (momsfria avgifter) 
Genom stödtjänster kompletteras den personliga omsorg som hemservicen ger en klient. 
Stödtjänsterna är ofta de första tjänster som en klient behöver som stöd för självständigt boende. 
Stödtjänster kan också ges personer som inte behöver några andra tjänster inom hemservicen och 
hemvården. 
 

Avgifter för stödservice 
Tvätt/kg för utomstående 6,- 
Bad per person/ utomstående 6,- 
Trygghetslarm för klient på Sommarängen 10,-/månad 
Trygghetslarm i eget boende/Sommarlängan  20,-/månad 
Fiberavgift för boendes på 
Sommarängen/Sommarlängan /månad 

 
 5,- /månad                                                               

Fiberns totala kostnad fördelas mellan verksamhetens enheter och hyreslokaler. 
 
Måltidsservice 
Klient:  Person som får regelbunden hemservice  
Pensionär: Person som fyllt 65 år eller sjukpensionär och förbeställd lunch  
Gäst:  Övriga förbeställda (t.ex. boendes besökare)  
Hemtransport: Lunch som packas i kyllåda och förs hem till klienten 

 
Måltid För vem 2022                                2023 Moms 
Morgon/kvällsmål Klient  2,50,-                   2,50,-  
Lunch på SÄ Pensionär  7,00,-                   7,50,-  
Lunch på SÄ Gäst 10,00,-              10,50,- 11,97,- 
Lunch hemtransport* Klient  8,50,-                   9,00,-  
Lunch hemtransport*  Gäst  8,50,-               12,50,- 14,25,- 
Kaffe med tilltugg Klient  2,50,-                   2,50,-  
Kaffe med tilltugg Gäst  2,50,-                   2,50,- 2,85,- 
Helpension Klient 11,00,-              11,50,-  

* K: Tjänsten är vårdbehovsbaserad. 
* G: Endast till hushåll där klient samtidigt beställt hemtransport. 
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Lunchpriset för personal på Sommarängen motsvarar kostförmånens beskattningsvärde och 
justeras årligen i enlighet med skatteförvaltningens beslut.     
Helpension för måltider faktureras per hela kalenderdygn. Avdrag vid frånvaro om ett kalenderdygn 
eller flera. Avbrott i avgiften görs endast för hela kalenderdygn. 
 
Måltid för de personer som av hälsoskäl inte kan tillgodogöra sig ordinär  
måltidsservice, exempelvis vid palliativ vård: 
 
Per dygn           3,50,-  
Per månad            105,- 

 
Omsorgschefen avgör när det föreligger grund att tillämpa denna servicetaxa. 
 

Anvisningar om tillämpningen 
 
Närmare anvisningar om tillämpningen av denna taxa ges vid behov av äldreomsorgnämnden. 
 

 
Taxa för övriga avgifter 

Hyrning av lokal på Sommarängen per dygn               10,-  
 
Ideella föreningar vars hemort Kökar är hyresbefriade vid ordnande av verksamhet för Kökarbor. 
Näringsidkare från Kökar och övriga kommuner som utför t.ex. fotvård, massage och hårklippning. 
tas en taxa om 10 euro per dygn. Uppstår oförutsedda utgifter, ersätter den som förorsakat dessa. 
Lokalerna skall återställas i ursprungligt skick efter användning. I övrigt enligt kommunens 
riktlinjer.  
   

Hyror för Sommarängen och Sommarlängan 
Justering enligt konsumentprisindex för Åland april 2022 = 5,3 % 
Hyror omfattas inte av mervärdesskatt.  
Sommarängens serviceboende  (7,90 m2) m2  Hyra  Höjning    
Rum 1-11      40   316,-  16,- 
Vilket inkluderar el/vattenavlopp/fri bastu samt avfallshantering. 
 
Sommarlängans lägenheter (7,90 m2)  m2  Hyra  Höjning  
Lgh 1      40   316,-  16,- 
Lgh 2       40   316,-  -,,- 
Lgh 3      40   316,-   -,,- 
Lgh 4       52   410,80,-  20,80,- 
 
Vilket inkluderar vattenavlopp/varmvatten/avfallshantering samt kallförråd.  
Elkostnad tillkommer hyresgästen. 
 

Dygnskostnad för utomstående kommuner 2023  
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 till 199,41 € för utomstående kommuner vid vistelse i 
kommunens effektiverade servicehem Sommarängen. Till priset tillkommer hyran om 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 att inom ESB boendet bör kommunen ingå hyresavtal direkt med 
klienten så också gällande fakturering. 
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Dokumentnamn Brevnr 

UTLÅTANDE 773 Rk1a 

Ärendenr Datum 
ÅLR 2022/8061 1.11.2022

 
Hänvisning 

      
 
Kontaktperson 
Elin Nylund 

Kökars kommun 
 
22730 KÖKAR 
 
 

Ärende 

Utlåtande över ansökan om jordförvärv 

 
 
Landskapsregeringen inbegär härmed Kökars kommuns utlåtande över Annamaija 
Varjonens ansökan om rätt att förvärva och besitta fast egendom.  
 
Landskapsregeringen ber att kommunen i utlåtandet tar ställning till om markområdet i 
ansökan är beläget inom bykärna eller annat område som är avsett för fast bosättning. 
Uppgifter som är relevanta i sammanhanget är t.ex. om eventuella byggnader på 
markområdet är registrerade som fritidshus eller bostadshus, om det i markområdets 
omedelbara närhet finns andra bostadshus och om markområdet är beläget inom ett 
oexploaterat område. 
 
Utlåtandet bör vara landskapsregeringen tillhanda senast den 1 december 2022. 
 
 
 
 
 
Kanslihandläggare Elin Nylund 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGOR   Ansökningshandlingar 
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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 
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Motion avseende Kökar kommuns miljöarbete/vattenvård. 
 
 
 
Det kan inte ha undgått någon hur illa dom inre vikarna och sundena på Kökar 
mår. Det luktar de facto på sommaren ruttet i centrala Karlby på grund av dom 
allt mer övervuxna bottnarna och igenvuxna stränderna. 
 
Med denna motion uppmanar jag Kökars kommun att t.ex. i samarbete med 
Kökars samfällda föreningar genast ta initiativ för att åtgärda det 
gemensamma miljöproblemet. 
 
Landskapsregeringen budgeterar nu PAF-medel för att värna vårt vatten, 
detta med start 2023. 
 
Kökar kommun bör genast ta kontakt med miljöminister Christian Wikström 
för att säkra att de budgeterade medlen även kommer Kökar kommun till 
gagn i det viktiga och synnerligen nödvändiga vattenvårdsarbetet. 
 
 
 
 
 
 
 
Kökar 2 november 2022 
 
Motionär 
Gerry Allgode 
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1.  Inledning 

Enligt kollektivtrafiklagen1 ska kollektivtrafikmyndigheten upprätta ett trafikförsörjningsprogram 

som ska revideras minst vart fjärde år. På Åland är Ålands landskapsregering ansvarig myndighet 

för kollektivtrafiken.  

 

1.1. Bakgrund  

Detta trafikförsörjningsprogram är Ålands andra och ersätter det tidigare programmet. Det första 

trafikförsörjningsprogrammet togs fram för perioden 2022 – 2023 och i det programmet låg 

tyngdpunkten på utveckling av tätortstrafiken och dess integrering med landsortstrafiken. Detta 

program har haft fokus på landsortstrafiken och en revidering har gjorts för att förtydliga och 

förenkla innehållet i programmet. Kollektivtrafiken fortsätter enligt gällande avtal och därefter ska 

trafik upphandlas i enlighet med kollektivtrafiklagen och detta program. Den allmänna trafikplikten 

fastställs genom att landskapsregeringen fattar beslut om fastställande av 

trafikförsörjningsprogrammet, se kapitel 6.1 där trafikplikten beskrivs.  

Redan i Kollektivtrafikutredningen som gjordes 20142 konstaterades bland annat att 

kollektivtrafiksystemet skulle utformas så användarvänligt som möjligt och denna målsättning 

kvarstår även i denna programperiod. 

 

1.2. Syfte och mål  

Trafikförsörjningsprogrammets huvudsakliga syfte är att fastställa omfattningen av och nivån på 

servicen i den kollektivtrafik för vilken ersättning för allmän trafik utbetalas av landskapet.3 

Programmets syfte är även att stöda uppnåendet av målen i den strategiska Utvecklings- och 

hållbarhetsagendan för Åland.4 De mål som programmet framför allt stöder är: 

✓ Utvecklingsmål 2: Alla känner tillit och har verkliga möjligheter att vara delaktiga i 

samhället, 

✓ Utvecklingsmål 5: Attraktionskraft för boende, besökare och företag, 

✓ Utvecklingsmål 6: Kraftigt minskad klimatpåverkan och 

✓ Utvecklingsmål 7: Hållbara och medvetna konsumtions- och produktionsmönster. 

 

1 Landskapslag (2019:60) om ordnande av kollektivtrafiktjänster.  
2 

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/guidedocument/kollektivtrafikutrednin

gen_2014.pdf  
3 5 § landskapslag (2019:60) om ordnande av kollektivtrafiktjänster. 
4 https://www.barkraft.ax/mal-2030/de-sju-strategiska-utvecklingsmalen-2030  
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En god kollektivtrafik är organiserad så att återkommande behov och sysslor - som att ta sig till 

och från jobb och skola, handla mat, umgås med släkt och vänner, motionera och delta i 

föreningsliv eller kulturaktiviteter - är lätta att hantera. Målet med programmet är att underlätta 

och möjliggöra för både boende på Åland och besökare att kunna röra sig på Åland utan bil och 

att samtidigt bidra till målet att Åland år 2035 ska vara klimatneutralt5. Ett av delmålen i 

Utvecklings- och hållbarhetsagendan är att Åland år 2030 ska ha 50 % lägre växthusgasutsläpp från 

vägtrafiken jämfört med år 2005. En högre nyttjandegrad inom kollektivtrafiken bidrar till att uppnå 

målen. 

 

En effektiv och användarvänlig kollektivtrafik som bidrar till hållbar utveckling förutsätter 

samverkan mellan kollektivtrafikmyndigheten, kommunerna, landskapsregeringens övriga enheter, 

företagen, tredje sektorn och passagerarna. 

 

1.3. Innehåll enligt kollektivtrafiklagen 

Kollektivtrafiklagen är grunden för trafikförsörjningsprogrammet och anger bland annat vad som 

ska ingå i programmet, vilken servicenivå och omfattning kollektivtrafiken ska ha, hur den ska 

upphandlas och hur trafikplikten fastställs. 

 

Enligt ovan nämnda lag ska trafikförsörjningsprogrammet innehålla en redovisning av: 

1) behovet av kollektivtrafik på Åland samt mål för kollektivtrafikförsörjningen,  

2) alla former av kollektivtrafik, både trafik som bedöms kunna utföras på kommersiell grund och 

trafik som landskapsregeringen avser att ombesörja och i övrigt möjliggöra på grundval av allmän 

trafikplikt, 

3) åtgärder för att skydda miljön, 

4) tidsbestämda mål och åtgärder för anpassning av kollektivtrafiken med hänsyn till behov hos 

personer med funktionsnedsättning samt 

5) de bytespunkter och linjer som ska vara fullt tillgängliga för alla resenärer. 

 

Ovannämnda punkter ska upptas i programmet. Berörda myndigheter, kommuner, organisationer, 

kollektivtrafikföretag samt företrädare för näringsliv och resenärer ska höras innan 

trafikförsörjningsprogrammet fastställs.  

 

 

 

 

 

 

5 https://www.barkraft.ax/mal-2030/mal-6 
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2. Begrepp och avgränsningar 

Kollektivtrafik är ett omfattande begrepp och för att tydliggöra trafikförsörjningsprogrammets 

innehåll har avgränsningar gjorts. Inom kollektivtrafiken förekommer även ett flertal begrepp som 

behöver definieras för att underlätta läsningen av detta trafikförsörjningsprogram. 

2.1. Begrepp och deras definitioner 

Kollektivtrafiken innehåller ett flertal begrepp som definieras i nedanstående tabell. 

Tabell 1. Begrepp och dess definition 

Begrepp Definition 

Kollektivtrafik Persontransporttjänster av allmänt ekonomiskt 

intresse som erbjuds till allmänheten 

fortlöpande och utan diskriminering (EU:s 

Kollektivtrafikförordning punkt 2a). 

EU:s kollektivtrafikförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 

nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och 

väg och om upphävande av rådets förordning 

(EEG) nr 1191/69 och (EEG) 1107/70. 

Kollektivtrafiklagen Landskapslag (2019:60) om ordnande av 

kollektivtrafiktjänster. 

Kollektivtrafikutredningen Kollektivtrafikutredningen 2014 i vilken en 

utredare, styrgrupp och referensgrupp framtog 

material inför lagstiftningsprocessen som ledde 

till kollektivtrafiklagen (2019:60). 

Linjetrafik All kollektivtrafik som trafikerar landsorten, det 

vill säga linje 1–7, som upphandlas av 

landskapsregeringen. 

Matar- och glesbygdstrafik Mindre linjer som ansluter till linjetrafiken. 

Upphandlas av kommunerna och erhåller stöd 

av landskapsregeringen. Sker vanligtvis med 

mindre fordon på beställning. 

Landsortstrafik Linjetrafik samt matartrafik utanför tätort. 

Lokaltrafik Separat kollektivtrafik inom en kommun som 

inte ansluter till linjetrafik, förekommer framför 

allt i skärgården. 

Tätortstrafik Kollektivtrafik inom det sammanhängande 

tätortsområdet Mariehamn-Jomala-Järsö. 

Norra linjen, Södra linjen, Östra linjen, Västra 

linjen och Järsölinjen. 

Färdtjänst Socialservice för personer med svår 

funktionsnedsättning som på grund av sin 

funktionsnedsättning eller sin sjukdom 

nödvändigt behöver sådan service för att klara 

de funktioner som hör till normal livsföring, 

landskapslag (2010:50) om tillämpning i 

landskapet Åland av lagen om service och stöd 

på grund av handikapp samt 
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landskapsförordning (2010:51) om tillämpning i 

landskapet Åland av förordningen om service 

och stöd på grund av handikapp. 

Service som stöder rörlighet Socialservice som ordnas för personer som inte 

klarar av att självständigt använda allmänna 

trafikmedel på grund av sjukdom, skada eller av 

någon annan liknande funktionsnedsättande 

orsak och som behöver service för att kunna 

uträtta ärenden eller på grund av något annat 

behov som hör till det dagliga livet, 23 § i 

landskapslag (2020:12) om socialvård. Brukar 

vanligtvis även benämnas färdtjänst. 

Skolskjuts Yrkesmässig transport av barn i grundskola eller 

i barnomsorg, inom, eller i anslutning till 

verksamheten (landskapsförordning (2008:140) 

om skolskjutsning). Skolskjuts bedrivs med av 

kommunen upphandlade transporter och kan 

inte användas av kollektivtrafikpassagerare. 

Skoltrafik Kollektivtrafik i linjetrafik som nyttjas av skolorna 

i stället för att skolan upphandlar egna 

skolskjutsar. Skoleleverna får årskort av skolorna 

för att kunna åka i skoltrafiken. Årskorten är 

således skolornas kostnader för skoltrafiken. Alla 

linjer i landsortstrafiken nyttjas för skoltrafik. 

Linjerna 6 och 7 är anpassade för skolorna men 

öppna för allmänheten, de är så kallade 

kombinationslinjer. 

Hållplats En anvisad plats där det är möjligt att stiga på 

eller av kollektivtrafik. 

Bytespunkt Hållplats där flera kollektivtrafiklinjer möts. Även 

kombination mellan buss och färja. 

Tillgänglighet Fysisk-, kommunikativ-, informativ och 

psykosocial tillgänglighet. 

Tillgänglighetsanpassning Anpassning för personer med 

funktionsnedsättning. 

 

2.2. Avgränsningar    

Detta trafikförsörjningsprogram omfattar kollektivtrafik på väg på Åland. Programmet omfattar 

dagens tätortstrafik, landsortstrafik, matartrafik och lokaltrafik på fasta Åland och i den åländska 

skärgården med buss och kollektivtrafiktaxi. 

Programmet omfattar inte skolskjuts, färdtjänst och service som stöder rörlighet vilka är 

kommunala uppdrag, men som nyttjar kollektivtrafiken till stor del. Dessutom omfattas inte andra 

trafikslag såsom flyg, taxi, linstyrda eller frigående färjor av programmet. 
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3. Kollektivtrafiken på Åland  

3.1. Landsortstrafiken 

Landsortstrafikens linjer 1 - 5 trafikeras med ett flertal vardagsturer samt även med vissa 

helgdagsturer. Linjerna 6, 7A, 7B är så kallade kombinationsturer, vilka har en mer skolorienterad 

trafikkaraktär med linjedragningar och tidtabeller anpassade efter skolornas behov men är även 

tillgängliga för allmänheten. Linje 1 ansluter sig till Eckerölinjens ankomster och avgångar medan 

linjerna 4 och 5 är anpassade till skärgårdstrafikens motsvarigheter i Hummelvik, Långnäs och 

Svinö. Bussplan i Mariehamn är en gemensam anknytningspunkt för landsortstrafiken, se tabell 2 

och bild 1 och 2. Godby fungerar även som knutpunkt för linjerna 2, 3 och 4. 

 

 

Bild 1. Landsortstrafikens linjer och huvudsakliga hållplatser år 2022. 
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Från och med 2022 fastställer landskapsregeringen allmän trafikplikt på linje 1 – 7, se bilaga 1, som 

benämns landsortstrafiken.  

Servicenivån inom landsortstrafiken möjliggör skoltrafik och pendlartrafik under vardagar. 

Avgångar andra tider på dygnet och under helger har inte varit prioriterade, förutom trafik till och 

från fartygsavgångar, men avsikten är att se över situationen under programperioden. 

Sommarturlistan inom landsortstrafiken har lägre servicenivå förutom trafik till och från 

fartygsavgångar, som sommartid har högre servicenivå. Sommarturlistan ska i mån av möjlighet 

anpassas till besöksnäringens behov under programperioden. 

Tabell 2. Linjens nummer, sträckning, bussbolag samt eventuell anslutning 

Linje  Sträckning  Körs av (2022) Anslutning  

1  Mariehamn-Hammarland-Eckerö-

Hammarland-Mariehamn  

Williams Buss Ab  Eckerölinjen Berghamn  

2-3-4  Mariehamn-Godby-Mariehamn  Viking Line Buss Ab   

2  Mariehamn-Godby-Geta-Godby-

Mariehamn  

Viking Line Buss Ab   

3  Mariehamn-Godby-Saltvik-Godby-

Mariehamn  

Viking Line Buss Ab   

4  Mariehamn-Godby-Sund-Vårdö-Sund-

Godby-Mariehamn  

Viking Line Buss Ab Norra linjen och Simskälafärjan 

5  Mariehamn-Lemland-Lumparland-Lemland-

Mariehamn  

Williams Buss Ab Föglölinjen, Södra linjen och 

Tvärgående linjen 

6  Emkarby-Gölby-Godby-Mariehamn  Williams Buss Ab   

7A  Norra Jomala-östra Jomala-Mariehamn  Williams Buss Ab   

7B  Västra Jomala-Mariehamn  Williams Buss Ab   

Turtätheten är generellt sett högre under skoldagar, eftersom skolelever utgör en stor del av 

passagerarunderlaget, medan trafiken är delvis neddragen under skollov och under sommaren då 

passagerarunderlaget allmänt sett är lägre. Passagerarunderlaget är större under skoldagar 

eftersom skolturerna har bättre täckning och matartrafiken är mer omfattande. Helgtrafiken som 

ansluter sig till skärgårdstrafiken är dock ett undantag på grund av att antalet turer ökar under 

sommaren då resenärströmmen både till och från skärgården är större.  
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Bild 2. Karta över landsortstrafikens linjer 1–7 år 2022, utgående från vinterturlistan. 

3.2. Matartrafiken och glesbygdstrafiken 

Gällande matar- och glesbygdstrafik är det respektive kommun som initierar, upphandlar och 

bekostar trafiken. Landskapsregeringen ger understöd för trafiken med maximalt 80 procent, så 

långt budgeterade medel räcker. Trafiken behöver planeras i samråd mellan kommunen och 

landskapsregeringen så att tidtabeller med landsortstrafiken och skärgårdstrafiken kan koordineras 

och annonseras i Ålandstrafikens turlista för skärgårdstrafiken.  

3.3. Tätortstrafiken 

Landskapsregeringen blev huvudman för tätortstrafiken från 1.1.2022. Tätortstrafiken består av fem 

linjer, Norra-, Södra-, Östra-, Västra- och Järsölinjen. Landskapsregeringen fastställer allmän 

trafikplikt på samtliga nämnda linjer. 



 

 

9 

 

Från och med 2022 ska tätortstrafiken hålla en god servicenivå på morgon- och eftermiddagsturer 

för att möjliggöra meningsfull skoltrafik och arbetspendling. Servicenivån är lägre dagtid och 

kvällstid då transportbehovet är mindre. Sommartrafiken har i allmänhet lägre servicenivå men 

tillräcklig för att ge kontinuitet åt bussåkarna, såsom bland annat arbetspendlare. Lördags-, 

söndags- och helgtrafiken ska tillhandahållas i mån av ekonomisk möjlighet, det vill säga om 

budgetmedel beviljas. 

Samtliga linjer går i slinga och har sin start- och slutpunkt på Nygatan i centrum. Norra linjen 

trafikerar norra delen av Mariehamn och till Maxinge. Södra linjen trafikerar södra Mariehamn och 

Östra linjen trafikerar till Kalmarnäs och Solberget. Dessa tre linjer har regelbunden trafik under 

skolåret (vinterturlista) med hög turtäthet morgon och eftermiddag och lägre turtäthet mitt på 

dagen och kvällen. Under nattetid och helger är det uppehåll i trafiken.  

Under skolåret (vinterturlista) trafikerar Järsölinjen till Järsö med turer cirka en gång per timme 

under morgon och eftermiddag. På sommaren sammanslås Södra linjen och Järsölinjen och under 

den tiden trafikeras Järsö med enstaka turer mitt på dagen, till stöd för besöksnäringen. 

Västra linjen trafikerar till Möckelö och har när programmet skrivs endast enstaka kvällsturer under 

skolåret. Linjen har ingen trafik sommartid, men målsättningen är att trafiken ska uppnå samma 

nivå som på Östra linjen. 
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Bild 3. Tätortstrafikens linjer; Norra linjen, Södra linjen, Östra linjen, Västra linjen och Järsölinjen år 2022, 

innan Västra linjens utökning av trafiken. 
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Bild 4. Karta med tätortstrafikens linjer; Norra linjen (grå), Södra linjen (ljusrosa), Västra linjen (mörkrosa), 

Östra linjen (orange), och Järsölinjen (grön) år 2022, innan Västra linjens utökning av trafiken. 
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4. Organisation och ansvarsområden 

4.1. Betalning och kundinformation 

 

Ålandstrafiken har hand om den kundrelaterade kontakten gällande kollektivtrafiken samt 

skärgårdstrafiken. Ålandstrafiken administrerar bokningar och betalningar av månads- och 

flergångerskort i kollektivtrafiken samt ger kundinformation. Kontoret ligger centralt i Mariehamn 

vid Bussplan. Sedan 1.1.2022 tillfaller alla intäkter från kollektivtrafiken landskapsregeringen i och 

med att landskapsregeringen blev huvudman för kollektivtrafiken. 

4.2. Kollektivtrafikmyndighet 

Transportbyrån6 på landskapsregeringens infrastrukturavdelning fungerar som 

kollektivtrafikmyndighet och ansvarar för olika kollektivtrafikfrågor, servicenivåfrågor, 

upphandlingarna och kontrollerar att avtalen efterlevs. 

Kollektivtrafikmyndigheten tar fram trafikförsörjningsprogram och följer upp att programmet 

efterföljs samt utvecklar kollektivtrafiken. 

4.2.1. Busstidtabellsmöte 

Allmänheten, kommuner, skoldistrikt, polismyndigheten och andra intresseorganisationer ska ges 

möjlighet att inlämna synpunkter och förslag till förändring av kollektivtrafiken. Synpunkter och 

förslag ska riktas till kollektivtrafikmyndigheten. Mindre förändringar kan genomföras löpande 

under året. Större förändringar behandlas på det årliga busstidtabellsmötet där kommande års 

turlistor presenteras och fastslås.   

Landskapsregeringen sammankallar årligen till ett busstidtabellsmöte och har sålunda gett 

möjligheter för nämnda intressegrupper att presentera sina ändringsförslag till den gällande 

turlistan som skickats på remiss för kommande års trafik. Önskemål om förändringar bland annat i 

tidtabeller kan ses i ett syfte att möta kundernas behov bättre, inom ramen för vad som är möjligt 

med de restriktioner som budget och avtal medför.  

4.3. Infrastruktur för kollektivtrafik 

Ansvaret för byggandet och underhållet av busshållplatser följer fortsättningsvis tidigare principer. 

Kommunen initierar byggandet av nya hållplatser där kommunen ser ett behov eller där det är en 

strategisk plats för en hållplats. Hållplatsen behöver planeras i samråd med kommunen, 

väghållaren, kollektivtrafikmyndigheten och bussbolaget/entreprenören. Efter att platsen har 

bestämts, bygger och bekostar väghållaren hållplatsen. Där trafikförsörjningsprogrammet säger att 

 

6 19 § i landskapsförordning (2016:90) om landskapsregeringens allmänna förvaltning. 
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hållplatserna ska vara tillgänglighetsanpassade ska dessa byggas enligt landskapsregeringens 

modell för anpassade hållplatser. Väghållaren ansvarar för byggandet av busskurer, antingen själv 

eller genom att tillåta andra att bygga busskurer. Landskapsregeringen ansvarar för att 

hållplatsstolpe och anslagstavla för tidtabeller finns. 

Underhållet av hållplatsens yta i nivå med vägen, där bussen trafikerar, sköts av väghållaren. För 

underhåll och skötsel av hållplatsens övriga ytor ansvarar kommunen, detta innefattar till exempel 

plogning av passagerarytan och städning av busskuren. Uppdatering av tidtabeller och information 

av kollektivtrafiken ansvarar landskapsregeringen för. 

 

5. Behov av kollektivtrafik, mål och vision 

Enligt kollektivtrafiklagen ska behovet av kollektivtrafik och målsättningen för kollektivtrafiken 

framgå i trafikförsörjningsprogrammet.  

5.1. Behov 

Kollektivtrafik kan tillgodose behov av persontransporter och transporter av lättare frakter. De 

passagerargrupper som främst nyttjar kollektivtrafiken är skolungdomar, pendlare, äldre samt 

resenärer som ansluter till annan trafik (som till exempel till skärgårdstrafiken). Kollektivtrafiken ska 

fokusera på att tillgodose behovet för dessa kundgrupper. 

 

5.2. Möjligheter och utmaningar 

Förutom att kollektivtrafiken ger minskade klimatutsläpp och minskar trängseln på vägarna skapar 

den ett mer jämställt samhälle genom att ge möjlighet för människor att ta sig till arbete, skola och 

service. Undersökningar visar exempelvis att kvinnor åker mer kollektivt än män. Styrmedel och 

åtgärder som stärker kollektivtrafiken förbättrar tillgängligheten mer för kvinnor och bidrar därmed 

till ett mer jämställt samhälle.7 

Arbetspendlingen och skoltrafiken mellan de åländska kommunerna är omfattande vilket framgår 

av statistik från ÅSUB8. Det redan existerande stora transportbehovet skapar ett gott 

passagerarunderlag för hela kollektivtrafiken. 

Arbetspendlingen inom Mariehamn-Jomala-Järsö är lika omfattande som pendlingen från 

landsbygden till tätorten, eftersom majoriteten av Ålands befolkning är bosatta inom området. Det 

 

7 https://www.svenskkollektivtrafik.se/fakta/kollektivtrafikens-samhallsnytta/  
8 https://www.asub.ax/sv/statistik/befolkning-befolkningens-storlek-och-struktur 1.9.2020. 
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ger incitament till en ännu mer utökad tätortstrafik under programperioden i en kombination med 

till exempel satsningar på cykelpendling. 

Skolungdomar är dock den största nyttjaren av kollektivtrafik, då de inte har tillgång till egen bil 

inte uppnått körkortsålder. Åldersgruppen har ett dagligt transportbehov med likartat 

rörelsemönster eftersom skolresor tillgodoses med skolskjuts eller kollektivtrafik.  

 

Utmaningar för kollektivtrafiken är att erbjuda ett konkurrenskraftigt alternativ jämfört med 

personbilstrafik. Kollektivtrafiken kan inte erbjuda samma flexibilitet i avgångs- och ankomsttider 

samt närhet till start och mål för alla passagerare. I snabbhet från start till mål har kollektivtrafiken 

också svårt att överträffa personbilen. Personbilen erbjuder dessutom en större flexibilitet och 

möjligheter om flera destinationer finns längs resvägen. För att göra kollektivtrafiken attraktivare 

som alternativ behöver dessa utmaningar hanteras och reduceras.  

Med ökade drivmedelskostnader ökar dock förutsättningarna för att få folk att välja bussen 

framom bilen, fastän det är en utmaning att ändra inrutade vanor och beteenden. En åtgärd som 

kan användas för att sträva efter att få fler bilister att använda sig av kollektivtrafiken är nudging,9 

vilket en forskningsgrupp vid Linköpings universitet fokuserar på för att ändra folks beteenden.10 

 

5.3. Mål och vision  

En välanvänd och ändamålsenlig kollektivtrafik bidrar till att uppnå globala mål om hållbar 

utveckling och minskade utsläpp. Genom utvecklings- och hållbarhetsagendan för Åland finns mål 

formulerade där kollektivtrafiken på den lokala nivån blir ett verktyg som bidrar till att nå några av 

de enskilda delmålen. För att uppnå målen krävs dock att kollektivtrafikens andel av de totala 

resorna ökar, varför ökad marknadsandel är ett överordnat mål. 

 

Visionen och de övergripande samt de nedbrutna målen togs fram i Kollektivtrafikutredningen 

2014 och baserar sig på Stockholms Läns Landstings trafikförsörjningsprogram. Visionen ”Attraktiv 

kollektivtrafik i ett hållbart transportsystem” betyder att kollektivtrafiken är ett attraktivt alternativ 

för transporter samtidigt som hela transportsystemet på Åland blivit hållbart.  

 

Visionen delas sedan upp i tre övergripande mål: 

➢ Attraktiva resor,  

➢ Tillgängligt och sammanhållet Åland och  

➢ Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan. 

 

 

9 https://se.ramboll.com/press/artiklar/vad-aer-nudging  
10 https://liu.se/forskning/hallbar-kollektivtrafik  



 

 

15 

 

5.3.1. Mål för kollektivtrafiken under programperioden 

1) Landsortstrafiken får ett nytt upplägg som bättre möter den åländska befolkningens behov. 

2) Kollektivtrafiken möter bättre turismens behov under högsäsongen. 

3) Ett samhällsnätverk skapas för att öka nyttjandet av kollektivtrafiken. 

4) Utreda förnyelsebara alternativ av drivmedel för landsortstrafiken. 

5) För att bidra till uppsatta klimatmål behövs marknadsandelen för kollektivtrafiken öka. 

6) Kollektivtrafik har etablerat sig som en självklar valmöjlighet när avstånden är för långa för 

att gå eller cykla. 

7) Både nya och vana resenärer upplever det enkelt att få tillgång till information som 

avgångar, restider, bytesmöjligheter och trafikförändringar. 

 

Tabell 3. Programmets målsättningar 

Övergripande mål Nuläge 2022 Målsättning 2026 

Attraktiva resor Biljettpriser och zoner 

har reviderats.  

Kundnöjdhet: ej mätt. 

Restidskvoter och 

turtäthet är inte 

reviderade. 

Konkurrenskraft genom 

låga priser. 

Kundnöjdhet: hög. 

Restidskvoterna har 

sänkts. 

Turtätheten är högre. 

Tillgängligt och 

sammanhållet Åland 

Alla bussar inom 

tätortstrafiken är 

tillgänglighetsanpassade.  

 

I landsortstrafiken finns 

möjlighet till 

tillgänglighetsanpassade 

fordon. 

 

Vissa av tätortens och 

landsortens hållplatser 

och bytespunkter är 

tillgänglighetsanpassade. 

 

 

 

Kollektivtrafiken 

sammanbinder samtliga 

åländska kommuner på 

fasta Åland med 

Mariehamn. Mariehamn 

med omnejd har utökad 

kollektivtrafik. 

Alla bussar inom 

tätortstrafiken är 

tillgänglighetsanpassade. 

 

Fler fordon inom 

landsortstrafiken är 

tillgänglighetsanpassade. 

 

 

Nya hållplatser eller 

hållplatser utefter väg 

där ombyggnad sker, 

tillgänglighetsanpassas. 

Alla bytespunkter är 

tillgänglighetsanpassade.  

 

Kollektivtrafiken 

sammanbinder samtliga 

åländska kommuner på 

fasta Åland med 

Mariehamn. Mariehamn 

med omnejd har utökad 

kollektivtrafik. En ny 

expresslinje mellan 

Mariehamn och Godby 

har startats.  

 

Nya linjedragningar har 

utretts. 
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En utökad kvälls- och 

helgtrafik har införts för 

landsortstrafiken. 

Effektiva resor med låg 

miljöpåverkan 

Upphandling med 

utsläppsfria fordon 

förbereds 

 

Kollektivtrafiken har en 

relativt låg andel av 

pendlingstrafiken. 

Tätortstrafiken har 

utsläppsfria fordon. 

 

 

En ökande andel av 

pendlarna reser 

kollektivt. 

 

Kollektivtrafiken är i 

högre grad anpassad 

efter besöksnäringen 

specifikt mellan 

Mariehamn och 

landsbygden. 

 

 

5.3.2. Attraktiva resor 

För att säkerställa att kollektivtrafiken upplevs attraktiv är det viktigt att resan är prisvärd och att 

det är enkelt att nyttja trafiken. 

 

En viktig faktor för kollektivtrafikens konkurrenskraft är att restidskvoten11 inte är för hög. Här är 

det önskvärt med en restidskvot på maximalt 1,3. Bara en av linjerna uppfyller i dagsläget det 

målet. Genom att på de mest använda sträckorna införa expresslinjer som går rakaste vägen och 

har få stopp kan restidskvoten sänkas, vilket bedöms nödvändigt för att kollektivtrafiken ska vara 

ett rimligt pendlingsalternativ. Separata bussfiler och smitfiler är exempel på åtgärder som ökar 

kollektivtrafikens framkomlighet. 

 

Tabell 4. Restidskvoter för resor från centralorter till Mariehamn 

Ort Avstånd till Bussplan, 

Mariehamn (snabbaste 

vägen) (km) 

Restid med 

bil 

Restid med buss Restidskvot 

1 Berghamn 33,6 0:31 0:45 1,45 

1 Kattby 19,8 0:17 0:30 1,76 

1 Gottby 8,0 0:09 0:20 2,22 

2 Vestergeta 36,6 0:32 1:03 1,97 

3 Kvarnbo 22,8 0:21 0:42 2,00 

2-3-4 Godby 15,6 0:15 0:30 2,00 

2-3-4 Jomala kyrka 6,5 0:08 0:20 2,50 

4 Hummelvik 45,2 1:02 1:10 1,13 

 

11 Restidskvot är relationen mellan hur lång tid en sträcka tar med kollektivtrafiken jämfört med att köra bil 

och det används som ett mått över kollektivtrafikens attraktivitet. 
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4 Finby 27,3 0:24 0:41 1,71 

5 Långnäs 28,3 0:25 0:45 1,80 

5 Söderby 14,9 0:14 0:20 1,43 

8 Järsö 11,0 0:14 0:20 1,43 

Det är även viktigt att information är relevant och lätt tillgänglig. Vid planerade eller oplanerade 

trafikstörningar måste information snabbt nå ut till kunderna. Därför är det önskvärt att digitala 

tjänster med realtidsuppdatering om busstider och eventuella trafikstörningar utvecklas.  

5.3.3. Tillgänglig kollektivtrafik 

Att skapa en tillgänglig kollektivtrafik på Åland är ett prioriterat område för landskapsregeringen. 

Många behov är gemensamma för oss alla, men på vissa sätt är vi också olika. Den fysiska miljön 

påverkar våra vardagsliv beroende på exempelvis ålder, kön, om vi använder rullstol eller har 

nedsatt hörsel. Kollektivtrafik för alla innebär att kollektivtrafiken som helhet erbjuder tillgänglighet 

för olika behov, och att olika behov prioriteras lika mycket. I praktiken kan det innebära att större 

hållplatser och bytespunkter är funktionsanpassade, både vad gäller den fysiska tillgängligheten 

och trafikinformation. Infrastruktur i fordon för audiovisuell information ska utvecklas vidare och 

införas i alla bussar. Det innebär att det finns skärmar i bussarna som visar hållplatser längs rutten 

samt annan information och som även sker med högtalarutrop. 

 

Digitalisering inom kollektivtrafiken görs inom ett parallellt projekt för digitalisering och 

harmonisering av både kollektivtrafiken och skärgårdstrafiken. 

 

5.3.4. Tillgängliga hållplatser och bytespunkter 

Kollektivtrafiken ska vara tillgänglighetsanpassad för att bättre möta behoven hos äldre och 

resenärer med funktionsnedsättning, vilket minskar behovet av enskilda resor med färdtjänst och 

service som stöder rörlighet. Kollektivtrafiken ska vara ett attraktivt transportalternativ, inte bara för 

dessa grupper, utan för alla som bor och vistas i landskapet. För att kollektivtrafiken ska vara 

tillgänglig behöver både fordon, bytespunkter och hållplatser vara tillgänglighetsanpassade. Hela 

resan från start till mål måste vara tillgänglighetsanpassad för att klassas som tillgänglig. 

 

En tillgänglig bytespunkt eller hållplats ska uppfylla följande krav: 

• Upphöjd plattform som kan nås utan steg från gatunivå eller gång- och cykelbana 

• Taktila stråk 

• Hållplatsstolpe 

• Tidtabellanslag 

• Väderskydd 

• Belysning 
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Tabell 5. Huvudlinjernas bytespunkter och deras tillgänglighet 

Bytespunkt Redan tillgänglig 2022 Tillgänglig 2026 

Bussplan, Mariehamn  X 

Tätortstrafikens bytespunkt X X 

Berghamn, Eckerö  X 

Godby  X X 

Hummelvik, Vårdö  X 

Långnäs, Lumparland  X 

Svinö, Lumparland  X 

 

5.3.5. Effektiva resor med låg miljö- och hälsopåverkan 

Genom att resa kollektivt effektiviseras resandet gentemot att använda egna fordon och trafiken 

minskar transporternas totala påverkan på hälsa och miljö. Men det är trots det viktigt att 

kontinuerligt arbeta för att förbättra kollektivtrafikens påverkan på miljö och hälsa. Genom att 

införa fordon med lägre utsläpp, alternativa drivmedel och på sikt även börja använda elfordon 

minskas utsläppen av partiklar och kväveoxider. Det leder även till att bullernivåerna sänks vilket 

påverkar livsmiljön positivt.  

För att säkerställa att så många som vill ersätta resor i privatbil med kollektiva resor är det viktigt 

att trafiken är dimensionerad och om så behövs utbyggbar för att möta de behov som finns.  

 

6. Upphandlad och kommersiell kollektivtrafik 

Kollektivtrafiken på Åland har olika ekonomiska förutsättningar men alla former av kollektivtrafik 

har idag och under programperioden någon form av offentligt understöd. Förutsättningarna kan 

förändras vilket kan göra att trafikförsörjningsprogrammet behöver revideras under 

programperioden.  

6.1. Allmän trafikplikt 

Enligt kollektivtrafiklagen är Ålands landskapsregering kollektivtrafikmyndighet och ska därmed 

införa allmän trafikplikt på de linjer där behovet av kollektivtrafik är av betydelse och där den inte 

kan genomföras på enbart kommersiella villkor. Efter att allmän trafikplikt införts kan trafiken 

upphandlas. Enligt landskapslagen fastslås trafikplikt genom att trafikförsörjningsprogrammet 

fastställs. Beskrivning av de centrala delarna och omfattningen av trafikplikten behöver därmed 

framkomma i trafikförsörjningsprogrammet. 
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Beslutet om allmän trafikplikt ska ses som ett verkställighetsbeslut av intentionerna i det regionala 

trafikförsörjningsprogrammet. Det innebär alltså att myndigheten genom sitt beslut om allmän 

trafikplikt också tar ansvar gentemot allmänheten för att tillhandahålla den beslutade tjänsten.  

 

I enlighet med artikel 7 i EU-förordningen (1370/2007) om kollektivtrafik ska varje behörig 

myndighet en gång om året offentliggöra en samlad rapport om den allmänna trafikplikten inom 

sitt behörighetsområde, om de utvalda kollektivtrafikföretagen samt om ersättningar och 

ensamrätt som dessa kollektivtrafikföretag beviljats som kompensation.  

 

6.2. Upphandlad kollektivtrafik 

Landsorts-, matar-, glesbygds- och tätortstrafiken bedöms inte kunna utföras på enbart 

kommersiella villkor utan behöver upphandlas. Landskapsregeringen inför allmän trafikplikt för 

landsortstrafiken och tätortstrafiken. De olika trafikslagen beskrivs nedan. 

6.3. Kommersiell kollektivtrafik 

Kollektivtrafiklagen innebär att trafikföretag har rätt att etablera kollektivtrafik på kommersiell 

grund. Landskapsregeringen ska föra en dialog med aktörerna på den kommersiella marknaden 

om deras intresse för, och möjligheterna att etablera kommersiella lösningar. Om målen för 

kollektivtrafiken kan uppnås utan att trafiken behöver upphandlas bör kollektivtrafikmyndigheten 

avstå från att fastställa allmän trafikplikt. 

Marknadsanalys för kommersiell trafik görs i huvudsak av trafikföretagen. Ålandstrafiken ska kunna 

tillhandahålla en öppen redovisning av underlag, som exempelvis antal resande och intäkter för de 

aktuella linjerna. Trafikföretagen kan med detta och egen marknadsanalys som grund ta ställning 

till förutsättningarna för kommersiell trafik. Ett konkurrensneutralt tillträde till bytespunkter och 

övrig infrastruktur är en viktig förutsättning för den kommersiella kollektivtrafiken. 

Landskapsregeringens bedömning är att det är svårt att bedriva kommersiell kollektivtrafik på 

Åland. Enstaka avgångar och specialturer kan dock ha förutsättningar för kommersiell trafik. 

7. Genomförande och uppföljning 

Trafikförsörjningsprogrammet kopplas till dels en ettårsperiod, dels en fyraårsperiod för 

uppföljning, lärande och dialog. Ettårsperioden innebär löpande uppföljning, medan en fördjupad 

uppföljning och prövning av trafikförsörjningsprogrammets aktualitet sker vart fjärde år. 

Lärandecykeln är en del av hållbarhetsarbetet. Syftet är att skapa ansvarighet, öppenhet och 

transparens. Beslut om insatser och kostnader prövas inom ramen för ordinarie verksamhets- och 

budgetplanering. 

 



 

 

20 

 

Kollektivtrafikmyndigheten och övriga sakkunniga inom landskapsregeringen bör utveckla sin 

kompetens genom aktiv omvärldsbevakning, samverka med branschorganisationer och andra 

aktörer samt ta del av goda exempel från andra delar av världen, som ett led i lärandeprocessen. 

 

 

 

Programmet är skrivet av: 

Trafikförsörjningsprogrammet har utarbetats av tjänstemän på landskapsregeringens infrastukturavdelning.  

Upphandlare Maria Törnqvist har varit projektledare och skribent för programmet med stöd av 

arbetsgruppen bestående av controller Per Ringsby, logistiker Hanna Sommarström, trafikingenjör Elin 

Roselius och upphandlare Per-Erik Cederqvist. 
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Bilaga 1 

 

Karta över landsortstrafikens linjer 1–7 år 2022, utgående från vinterturlistan 
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Bilaga 2 

 

 

Karta över landsortstrafikens linjer 1–5 år 2022, utgående från sommarturlistan. Linje 6 och 7 

trafikeras inte på sommaren. 
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Bilaga 3 

 

 

Karta med tätortstrafikens linjer; Norra linjen (grå), Södra linjen (ljusrosa), Västra linjen (mörkrosa), 

Östra linjen (orange), och Järsölinjen (grön) år 2022, innan Västra linjens utökning av trafiken. 
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LAGFÖRSLAG nr x/200X–200X
Datum
200X-XX-XX

Till Ålands lagting

UTKAST 11.10.2022

Kompensation till kommunerna för sänkta 
samfundsskatteintäkter

Huvudsakligt innehåll
Landskapsregeringen föreslår att kommunerna ska kompenseras för det 
bortfall av intäkter från samfundsbeskattningen som orsakas av social- och 
hälsovårdsreformen i riket. Reformen leder till att kommunernas andel av 
samfundsskatten sänks med 11,25 procentenheter.

Enligt förslaget ska ett belopp motsvarande 11,25 procentenheter av den 
samfundsskatt som återförs till Åland i form av skatteavräkning fördelas 
mellan kommunerna. Kompensationen betalas månatligen i förskott under 
skatteåret och avräknas efter att beskattningen har slutförts. Fördelningen 
av kompensationen mellan kommunerna sker enligt de andelar som med 
stöd av kommunalskattelagen för landskapet Åland fastställs för fördelning 
av samfundsskatten.

Kommunernas andel av samfundsskatten sänks från och med skatteåret 
2023. Den föreslagna lagen är med hänvisning till det avsedd att tillämpas 
från och med det skatteåret och bör således träda i kraft så snart som 
möjligt. 
Om lagen skulle träda i kraft efter årsskiftet ska förskottet för månaderna 
före ikraftträdandet betalas ut retroaktivt.

__________________
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Allmän motivering
1. Gällande lagstiftning
1.1 Fördelningen av samfundsskatten

Samfundsskatten betraktas i riket som en enhetlig skatt som uppbärs till 
staten för att sedan fördelas mellan de två skattetagarna staten och 
kommunerna. Den enhetliga skattesatsen för företag är för närvarande 20 
procent. Fördelningen mellan staten och kommunerna regleras i lagen om 
skatteredovisning (FFS 532/1998).

I riket används fördelningen av samfundsskatten ofta som ett verktyg 
när det gäller att utjämna effekterna av andra åtgärder som påverkar de 
ekonomiska överföringarna mellan staten och kommunerna i riket. Ofta är 
det frågan om åtgärder som genomförs även på Åland och därmed också 
berör de åländska kommunerna, till exempel är många skatteåtgärder 
sådana. Men det kan också vara frågan om åtgärder som bara genomförs i 
riket och som inte berör de åländska kommunerna, till exempel åtgärder 
som begränsar de kommunala avgifterna. Det har också hänt att den 
kommunala andelen har höjts som ett allmänt ekonomiskt stöd till 
kommunerna. Av den här orsaken varierar fördelningen av samfundsskatten 
mellan skattetagarna av olika orsaker från år till år. 

Enligt fördelningen för skatteåret 2022 är statens andel 66,24 procent 
medan kommunernas andel är 33,76 procent av den uppburna 
samfundsskatten. För de följande skatteåren 2023–2027 anges fördelningen 
särskilt för varje år. Anledningen till det är vissa temporära skattelättnader 
för företag som påverkar skatteintäkterna på lite olika sätt under dessa år, 
vilket beaktas i fördelningen. Den fördelning som enligt lagens nu gällande 
lydelse anges för skatteåret 2023 är emellertid inte längre relevant. Enligt 
en ändring (FFS 1262/2021) som var avsedd att träda i kraft den 1 januari 
2023 kommer statens andel att vara 77,55 procent och kommunernas andel 
22,45 procent. Den ändringen har gjorts för att anpassa fördelningen till 
social- och hälsovårdsreformen. Den slutliga justeringen av fördelningen 
kommer dock att ske under hösten 2022, vilket innebär att den ändringen 
inte heller är relevant. Det är ännu inte känt hur fördelningen kommer att se 
ut från och med skatteåret 2023.

Lagtinget har lagstiftningsbehörighet när det gäller den kommunala 
delen av samfundsskatten och kommunalskattesatsen för samfund anges i 
kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland. Hittills har 
lagtinget valt att ange en kommunalskattesats som innebär att den totala 
skattesatsen för företagen på Åland är densamma som för företag i riket, det 
vill säga 20 procent. Skatteåret 2022 är kommunalskattesatsen för samfund 
således 6,752 procent (skattesatsen beräknas som 33,76 procent av 20). För 
skatteåret 2023 anges skattesatsen till 6,818 procent, vilket motsvarar en 
kommunal andel på 34,09 procent. Landskapsregeringen valde hösten 2021 
att inte föreslå någon ändring av skattesatsen för skatteåret 2023 och 
framåt, eftersom det vid den tidpunkten var klart att fördelningen av 
samfundsskatten mellan staten och kommunerna skulle komma att ändras 
igen före 2023.

1.2 Social- och hälsovårdsreformen i riket

Den reform av social- och hälsovården som genomförs i riket (den så 
kallade SOTE-reformen) träder slutligen i kraft den 1 januari 2023. 
Reformen innebär i korthet att ansvaret för social- och hälsovården överförs 
från kommunerna till de nybildade välfärdsområdena. Välfärdsområdena 
har ingen egen beskattningsrätt utan finansieras med statliga medel. När 
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reformen träder i kraft överförs således kostnadsansvaret för social- och 
hälsovården i riket från kommunerna till staten. 

Ur beskattningsperspektiv innebär social- och hälsovårdsreformen att 
tyngdpunkten i beskattningen överförs från en skattetagare (kommunerna) 
till en annan (staten). För att denna i grunden administrativa förändring ska 
genomföras neutralt i förhållande till de skattskyldiga innehåller 
lagstiftningen om reformen en generell sänkning av de kommunala 
inkomstskattesatserna 2023. Sänkningen motsvarar den skärpning av 
statsbeskattningen som föranleds av reformen. Dessutom kommer den 
kommunala andelen av samfundsskatten att sänkas från och med skatteåret 
2023 samtidigt som den statliga andelen höjs. Detta för att utjämna effekten 
av kostnadsöverföringen från kommunerna till staten. När lagstiftningen 
om social- och hälsovårdsreformen ursprungligen antogs av riksdagen 
under våren 2020 angavs att den kommunala andelen skulle sänkas med en 
tredjedel. Vid den tidpunkten motsvarade det 10,43 procentenheter. 
Samtidigt angavs också att sänkningen slutligt skulle fastställas under 
hösten 2022. Enligt uppgifter från finansministeriet kommer den 
kommunala andelen av samfundsskatten nu att sänkas med 11,25 
procentenheter med anledning av det förändrade kostnadsansvaret.

1.3. Skatteavräkningen enligt självstyrelselagen

Enligt det nya ekonomiska systemet i självstyrelselagen tillfaller statens 
andel av de samfundsskatter som debiteras på Åland landskapet. Det 
innebär att när statens andel höjs ökar skatteavräkningen till landskapet. För 
Åland som helhet påverkas ekonomin således inte av den förändring av 
fördelningen av samfundsskatten som sker till följd av social- och 
hälsovårdsreformen. Den innebär dock att de åländska kommunernas 
intäkter sjunker medan landskapets intäkter ökar. Uppskattningsvis rör det 
sig om cirka 3 miljoner euro årligen som skulle överföras från kommunerna 
till landskapet, med reservation för att samfundsskatten kan variera ganska 
mycket från år till år beroende på hur mycket vinst företagen gör. Av det 
förskott på skatteavräkningen för 2023 som Ålandsdelegationen har 
fastställt utgör 22 802 700 euro samfundsskatt. Med en statlig andel av 
samfundsskatten på 77,55 procent skulle 11,25 procentenheter motsvaras 
av ett belopp på 3 307 935 euro. 

2. Behov av ändring
Den stora social- och hälsovårdsreformen i riket berör inte de åländska 
kommunerna och deras verksamhet. De åtgärder som inom ramen för 
reformen vidtas för att överföra kostnadsansvaret från kommunerna i riket 
till staten måste därför neutraliseras i förhållande till de åländska 
kommunerna. Landskapsregeringens utgångspunkt är fortsättningsvis att 
den totala skattesatsen för åländska företag ska bibehållas på samma nivå 
som hittills. För att företagsbeskattningen på Åland inte ska skärpas krävs 
att kommunalskattesatsen för samfund sänks. För att kommunerna inte ska 
drabbas ekonomiskt av sänkningen är det nödvändigt att de kompenseras.

Eftersom det ännu inte är klart hur stor den kommunala andelen av 
samfundsskatten slutligen blir 2023 lämnas inget förslag till ändring av 
kommunalskattesatsen för samfund i det här läget. Fördelningen av 
samfundsskatten mellan staten och kommunerna för skatteåret 2023 
kommer högst sannolikt också att påverkas av andra åtgärder än social- och 
hälsovårdsreformen. I regel klargörs det i samband med behandlingen av 
statsbudgeten och när en proposition finns tillgänglig kommer 
landskapsregeringen att lämna ett lagförslag till lagtinget där 
kommunalskattesatsen för samfund justeras så att den totala skattesatsen för 
de åländska företagen förblir 20 procent. 
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3. Landskapsregeringens förslag
Den höjning av den statliga andelen av samfundsskatten som beror på 
social- och hälsovårdsreformen överförs till landskapet genom en höjd 
skatteavräkning. Med hänvisning till det föreslår landskapsregeringen att ett 
belopp som motsvarar höjningen ska fördelas mellan kommunerna. 
Fördelningen av kompensationen mellan de enskilda kommunerna föreslås 
ske enligt den fördelningsnyckel som tillämpas vid redovisningen av 
samfundsskatten till kommunerna enligt kommunalskattelagen. 
Kompensationen betalas ut månatligen i förskott under skatteåret och 
avräknas slutligt när skatteavräkningen för det aktuella skatteåret har blivit 
verkställd.

Det finns vissa skillnader mellan grunden för skatteavräkningen och 
redovisningen av samfundsskatten till kommunerna, som leder till att 
effekten av den ändrade fördelningen av samfundsskatten inte blir exakt 
samma belopp för landskapet som den skulle bli för de åländska 
kommunerna. 

Den sedvanliga redovisningen av samfundsskatten innebär att influtna 
skatter redovisas till kommunerna månadsvis vartefter de betalas in av 
företagen. Det innebär till exempel att om ett företag går i konkurs och 
lämnar skatten obetald blir kommunens skatteintäkter mindre. Ändringar 
och rättelser som görs i beskattningen redovisas till kommunerna efterhand, 
även efter att beskattningen har slutförts. Under fem kalenderår efter 
skatteåret redovisas skatterna skatteårsvis, de skatter som inflyter efter det 
redovisas enligt fördelningen för det äldsta skatteåret som redovisas 
skatteårsvis. Det här gör att redovisningen för ett visst skatteår lever under 
en längre tid, vilket kan påverka kommunernas intäkter från 
samfundsskatten antingen positivt eller negativt beroende på vilka 
förändringar som sker.

Till skillnad från när det gäller redovisningen direkt till kommunerna är 
skatteavräkningen enligt självstyrelselagen baserad på den debiterade 
skatten vid tidpunkten för beskattningens slutförande. Det betyder att det 
belopp som tillfaller landskapet inte är beroende av i vilken takt skatterna 
betalas in till skatteförvaltningen eller om de över huvud taget betalas in. 
Att ett företag till exempel går i konkurs och inte betalar den skatt som har 
debiterats påverkar således inte skatteavräkningen. Detsamma gäller 
ändringar och rättelser i beskattningen som görs efter att beskattningen har 
slutförts, de påverkar inte heller skatteavräkningen. Beskattningen slutförs 
normalt den sista oktober året efter skatteåret. Ålandsdelegationen 
fastställer varje år ett förskottsbelopp för skatteavräkningen baserat på 
prognoser och tidigare beskattning. Förskottet betalas månatligen och när 
beskattningen har slutförts görs en slutavräkning enligt det verkliga utfallet.

Det är således inte möjligt att på ett enkelt sätt kompensera 
kommunerna så att kompensationens belopp exakt skulle motsvara de 
förlorade intäkterna. Enligt landskapsregeringens bedömning kommer dock 
den här föreslagna formen för kompensationen tillräckligt nära det verkliga 
utfallet för att det ska vara godtagbart.

3. Förslagets konsekvenser
Syftet med den föreslagna lagstiftningen är att neutralisera den effekt som 
social- och hälsovårdsreformen i riket skulle ha på de åländska 
kommunernas intäkter från beskattningen av samfund och samfällda 
förmåner. Om ingen åtgärd vidtas sänks dessa intäkter på ett omotiverat sätt 
samtidigt som landskapets intäkter inom ramen för skatteavräkningen höjs 
på ett lika omotiverat sätt. 
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Som tidigare nämndes ger det av Ålandsdelegationen fastställda 
förskottet på skatteavräkningen vid handen att 3 307 935 euro ska fördelas 
mellan kommunerna som förskott på kompensationen för skatteåret 2023. 
Utgångspunkten för det beloppet är dock att den statliga andelen av 
samfundsskatten skulle vara 77,55 procent, vilket högst sannolikt kommer 
att ändras. Först när fördelningen har slagits fast i lagen om 
skatteredovisning kan kompensationens egentliga förskottsbelopp beräknas. 
När beskattningen slutförts i slutet av 2024 verkställs skatteavräkningen 
slutligt. Då fastställs också det slutliga kompensationsbeloppet.

Det belopp som de enskilda kommunerna får i kompensation kommer 
som tidigare nämnts inte att motsvara det verkliga utfallet exakt i 
jämförelse med om redovisningen av samfundsskatten skulle ske direkt till 
kommunerna. Enligt landskapsregeringens bedömning ligger dock 
resultatet med den föreslagna beräkningsmetoden så nära det verkliga 
utfallet som det med rimliga medel är möjligt. Det går heller inte att avgöra 
i vilken mån effekten blir positiv eller negativ för landskapet, kommunerna 
som grupp eller någon av de enskilda kommunerna.

I det här sammanhanget är det också värt att nämna att kommunernas 
minskade intäkter från samfundsskatten kommer att ha en viss effekt på 
skattekompletteringen inom landskapsandelssystemet. Som landskapslagen 
(2017:120) om landskapsandelar till kommunerna är formulerad nu utgör 
intäkterna från samfundsskatten grund för skattekompletteringen, medan 
den kompensation som föreslås här inte skulle göra det. Denna effekt 
kommer dock att uppstå med fördröjning. Skattekompletteringen 2023 
beräknas på basen av uppgifter för skatteåren 2017–2021. En sänkt 
samfundsskatt 2023 kommer att påverka den skattekomplettering som 
betalas ut 2025, och då som ett av de fem år (2019–2023) som ingår i 
beräkningsgrunden. Landskapsregeringen avser att återkomma med förslag 
om hur den här föreslagna kompensationen ska hanteras i samband med 
skattekompletteringen. Ett alternativ vore till exempel att ändra 
landskapsandelslagen så att kompensationen ska ingå i beräkningsgrunden.

Det föreslagna förfarandet för att kompensera kommunerna innebär ett 
visst merarbete för landskapsförvaltningen. Kompensationsbeloppet ska 
beräknas årligen och kompensationen till de enskilda kommunerna betalas 
ut månatligen i förskott för att sedan slutligt avräknas. Förfarandet bedöms 
dock kunna skötas med befintliga resurser vid den allmänna förvaltningens 
finansavdelning.

För övrigt har lagförslaget inga kända konsekvenser.

4. Beredning och ikraftträdande
Beredningen av lagförslaget har skett som tjänstemannaberedning vid 
lagberedningen. Ett utkast till lagförslaget har behandlats vid samråd 
mellan landskapsregeringen, Ålands kommunförbund och Mariehamns 
stad. Med hänvisning till det har förslaget inte skickats på någon remiss.

Med hänvisning till att den kommunala andelen av samfundsskatten 
sänks från och med 2023 borde egentligen förskottet på kompensationen 
börja betalas ut till kommunerna redan i januari. Till följd av att det först i 
slutet av september har blivit känt hur stor sänkningen av den kommunala 
andelen slutligen blir har dock lagförslaget inte kunnat beredas tidigare. Det 
här innebär att den föreslagna lagen inte kommer att kunna träda i kraft 
förrän någon gång under våren 2023. Lagen kommer ändå att gälla 
retroaktivt för hela året, vilket beaktas i ikraftträdandebestämmelsen.

Detaljmotivering
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1. Landskapslag om kompensation till kommunerna för sänkta 
samfundsskatteintäkter
1 § Kompensation för sänkta skatteintäkter. Enligt förslaget ska 
landskapsregeringen betala kompensation till kommunerna för den 
sänkning av intäkterna från samfundsskatten som föranleds av att 
kostnadsansvaret för social- och hälsovården i riket som en följd av 
reformen överförs från kommunerna till staten. Kostnadsansvaret överförs 
från ingången av 2023 och innebär att kommunernas andel av 
samfundsskatten minskas med 11,25 procentenheter samtidigt som statens 
andel ökas på motsvarande sätt. Den föreslagna lagen är avsedd att 
kompensera kommunerna enbart för den sänkning som hänför sig till 
överföringen av detta kostnadsansvar.

2 § Kompensationsbelopp. I paragrafen beskrivs hur det belopp som ska 
fördelas mellan kommunerna (kompensationsbeloppet) beräknas. I 
paragrafens 1 mom. anges att beloppet motsvarar 11,25 procentenheter av 
den andel av den debiterade samfundsskatten som för respektive skatteår 
återförs till Åland genom skatteavräkningen. Det belopp som återförs i 
form av skatteavräkning bestäms i sin tur av nivån på den statliga andelen 
av samfundsskatten för det aktuella skatteåret. 

Som ett exempel kan anges att enligt den senaste ändringen av lagen om 
skatteredovisning, som är avsedd att träda i kraft vid årsskiftet, gäller för 
skatteåret 2023 att statens andel av samfundsskatten är 77,55 procent och 
kommunernas andel 22,45 procent. Det innebär att 77,55 procent av den 
debiterade samfundsskatten som uppbärs på Åland 2023 återförs inom 
ramen för skatteavräkningen. Av dessa ska 11,25 procentenheter fördelas 
mellan kommunerna som kompensation. Kompensationsbeloppet skulle i 
det fallet utgöra knappt 14,51 procent av den debiterade samfundsskatten 
som ingår i skatteavräkningen. 

Eftersom statens andel av samfundsskatten varierar från år till år 
varierar också den andel som ingår i skatteavräkningen. Den sänkning av 
den kommunala andelen som kommunerna ska kompenseras för ska dock 
vara konstant 11,25 procentenheter. Därmed kommer också procentsatsen 
för beräkning av kompensationsbeloppets andel av den samfundsskatt som 
ingår i skatteavräkningen att variera från år till år.

Enligt paragrafens 2 mom. ska kompensationsbeloppet fastställas så fort 
som möjligt efter att skatteavräkningen har verkställts. Fördelningen mellan 
de enskilda kommunerna ska ske enligt de andelar som tillämpas vid 
redovisningen av samfundsskatten för det skatteår som kompensationen 
hänför sig till. Den så kallade fördelningsnyckeln fastställs med stöd av 
32 § i kommunalskattelagen (2011:119) för landskapet Åland. 

3 § Förskott. Enligt förslaget ska kompensationen betalas till kommunerna 
i form av månatliga förskott, som fastställs utgående från det förskott på 
skatteavräkningen som betalas varje månad. 

Fördelningen av förskottsbeloppet mellan kommunerna sker enligt den 
fördelningsnyckel som enligt kommunalskattelagen för landskapet Åland 
tillämpas vid redovisningen av samfundsskatten. Enligt 
kommunalskattelagens 32 § ska den fastställas före utgången av mars, fram 
till dess tillämpas föregående års fördelning som sedan justeras efter att 
fördelningen för det aktuella skatteåret har fastställts. Det här kommer att 
gälla även för fördelningen av förskottet på kompensationen. Enligt samma 
paragraf i kommunalskattelagen ska kommunernas andelar fastställas igen 
inom september månad om de uppgifter som ligger till grund för 
beräkningen av fördelningsnyckeln ändras under skatteåret. Enligt förslaget 
ska en sådan eventuell ändring inte beaktas vid betalningen av förskottet. 
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Av det föreslagna 2 § 2 mom. ovan följer att den nya fördelningen i så fall 
beaktas vid avräkningen.

4 § Avräkning. När beskattningen har slutförts och skatteavräkningen 
slutligt har verkställts avräknas kompensationen i form av skillnaden 
mellan förskottsbelopp och slutligt kompensationsbelopp. Enligt förslaget 
ska avräkningen som regel göras direkt i samband med den första 
förskottsbetalningen efter att det slutliga kompensationsbeloppet har 
fastställts. Om det är frågan om stora skillnader kan det dock vara mer 
ändamålsenligt att fördela avräkningen på flera månader. Det kan till 
exempel vara fallet om en kommun skulle vara tvungen att betala tillbaka 
ett större belopp.

5 § Ikraftträdande. Lagen föreslås träda i kraft så snart som möjligt och 
tillämpas från och med skatteåret 2023. Eftersom det är sannolikt att lagen 
kommer att träda i kraft först efter årsskiftet, föreslås i 
ikraftträdandebestämmelsen att förskottet för de månader som gått ska 
betalas ut retroaktivt så snart som möjligt efter att lagen har trätt i kraft.
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Lagtext
Landskapsregeringen föreslår att följande lag antas.

1.
L A N D S K A P S L A G

om kompensation till kommunerna för sänkta 
samfundsskatteintäkter

I enlighet med lagtingets beslut föreskrivs:

1 §
Kompensation för sänkta skatteintäkter

Landskapsregeringen betalar kompensation till kommunerna för den 
sänkning av intäkterna från beskattningen av samfund och samfällda 
förmåner som orsakas av social- och hälsovårdsreformen i riket.

2 §
Kompensationsbelopp

Kompensationen betalas skatteårsvis och beloppet motsvarar 11,25 
procentenheter av den andel av den debiterade samfundsskatten som för 
respektive skatteår återförs till Åland i form av skatteavräkning enligt 49 § i 
självstyrelselagen.

Kompensationsbeloppet fastställs så snart som möjligt efter att 
skatteavräkningen har verkställts och fördelas mellan kommunerna enligt 
de andelar som med stöd av 32 § kommunalskattelagen (2011:119) för 
landskapet Åland har fastställts för det skatteår till vilket kompensationen 
hänför sig.

3 §
Förskott

Under skatteåret betalas kompensationen till kommunerna månatligen i 
förskott. Förskottsbeloppet beräknas utgående från det förskott på 
skatteavräkningen som betalas med stöd av 49 § i självstyrelselagen. 

Förskottsbeloppet fördelas mellan kommunerna enligt de andelar som 
med stöd av kommunalskattelagen för landskapet Åland tillämpas för det 
aktuella skatteåret. Om kommunernas andelar fastställs på nytt under 
skatteåret beaktas detta dock inte vid fördelningen av förskottsbeloppet. 

4 §
Avräkning

Skillnaden mellan förskottsbelopp och kompensationsbelopp avräknas i 
samband med nästa förskottsbetalning efter att kompensationsbeloppet har 
fastställts. Om skillnaden är stor kan avräkningen fördelas över flera 
månader.

5 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den … 2023 och tillämpas från och med 
skatteåret 2023. De månatliga förskott som inte har betalats ut till 
kommunerna när lagen träder i kraft ska betalas ut så snart som möjligt.

__________________

Mariehamn den 
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L a n t r å d Veronica Thörnroos

Föredragande minister Roger Höglund
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