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Verksamhetsbera ttelse 

1.1 Viktiga händelser i verksamheten och ekonomin 

1.1.1. Förbundsdirektörens översikt 
 
Kommunstrukturreform 
2019 präglades till en början av en animerad politisk diskussion kring 
kommunstrukturlagstiftningen som Ålands lagting antog 23.11.2018.  Diskussionen rörde 
specifikt det ”tvångsmässiga” i lagstiftningen och ledde bl.a. till ifrågasättande av 
Ålandsdelegationens yttrande.  
 
Högsta domstolen konstaterade i sin laggranskning att kommunstrukturlagarna inte stred 
mot grundlagens krav om lokal självstyrelse och lagarna trädde i kraft 1.5.2019. 
 
Trots att politiska låsningar lett till att inga förhandlingar om samgångsavtal har inletts så 
binder lagarna kommunerna.  
 
Regeringen Thörnroos har i sitt regeringsprogram betonat frivillighet i 
kommunsammanslagningarna, men i skrivande stund finns inte några konkretiserade 
ändringsförlag vilket försätter kommunerna i en mycket speciell situation. 
 
Lagstiftning 
2019 präglades av omfattande reformer av stora delar av den lagstiftning som styr 
kommunernas verksamhet  
 
Den länge aviserade och efterfrågade reformen av socialsektorns lagstiftning behandlades 
under 2019 och 16.9.2019 antog Ålands lagting  
 

• Äldrelag för Åland 

• Yrkesutbildade personer inom socialvården 

• Ny landskapslagstiftning om socialvård 

• Klienthandlingar inom socialvården 
 
Lagarna träder i kraft från och med 1.1.2021 och förutsätter i många stycken ett förändrat 
arbetssätt inom kommunernas socialvård där fokus i större omfattning ska lägga på 
förebyggande åtgärder.  
 
Det faktum att den nya lagstiftningen skall börja tillämpas samtidigt som samordningen av 
stora delar av socialsektorn genom Kommunernas socialtjänst verkställs innebär vissa 
utmaningar.  
 
Ålands kommunförbund behandlade yttrande över lagpaketet § 4 /15.1.2019 
 
Även grundskolelagen och barnomsorgslagen reformerades, och fusionerades, under 2019.  
 
Lagberedningsprocessen har skett inom kretsen av de närmast berörda inom främst 
grundskolorna och inom barnomsorgen, genom olika referensgrupper och via 
www.utbildning.ax 
 

https://korkeinoikeus.fi/sv/index/lausunnot/opinion/1551785247569.html
https://www.regeringen.ax/styrdokument-rapporter-publikationer/regeringsprogram-tillsammans-aland
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/yttrande_svl_kh_yup_al_fst1-15022019_4ss.pdf
http://www.utbildning.ax/
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Förslaget till ny barnomsorgs- och grundskolelag skickades aldrig formellt ut till kommunerna 
på remiss, vilket i sig är anmärkningsvärt med tanke på att kommunerna är huvudmän för 
grundskoleundervisningen och barnsomsorgen.  Kommunerna och Ålands kommunförbund 
besvarade utskicket med ”begäran om synpunkter över lagutkast” på samma sätt som en 
regelrätt remiss.  
 
Inga av de synpunkter som framfördes har noterats i det vidare arbetet utan lagförslaget 
fördes till Ålands lagting utan att det skett några ändringar till lagförslaget jämfört med den 
version som kommunerna ombads ge synpunkter på.  
 
Ålands kommunförbund avgav utlåtande 9.5.2019 enligt beslut § 30/26.4.2019 
 
 
Ekonomi 
 
Kommunernas bokslut för 2018 visade som befarat ett svagt underskott som följd av kraftigt 
ökade (+ 5 %) kostnader för serviceproduktionen jämfört med föregående år i kombination 
med minskande skatteintäkter.  
 
Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund utfärdade 5.7.2019 ett pressmeddelande 
med anledning av kommunernas bokslut för 2018, de kraftigt ökade 
verksamhetskostnaderna och de osäkra ekonomiska utsikterna.  
 
Ålands kommunförbund har i samrådsförfarandet mellan Åkf och Ålands Landskapsregering 
påtalat behovet av kompensationer av skattebortfallet som beror på ökade avdrag i 
kommunalbeskattningen, och Åkf har även vid upprepade tillfällen påtalat behovet av att 
utvärdera den kommunala uppgiftshelheten och kompensera för direkta och indirekta 
uppgiftsöverföringar.  
 
Responsen från Ålands Landskapsregerings sida har hittills varit obefintlig, utöver att 
regeringen begärt att ÅSUB skall ta fram förslag till kriskommunskriterier.  
 
Kommunerna torde totalt sett göra underskott i boksluten för 2019, och kommunerna har 
även budgeterat negativa resultat för 2020.  
 
Situationen är oroväckande speciellt mot bakgrund av de nya lagpaketen, socialvårdslagen 
och barnomsorgslagen, påför kommunerna nya skyldigheter.   
 
 
Kommunalt samarbete 
 
Utöver de lokalt och regionalt politiskt drivna förändringsprocesserna påverkas åländska 
kommuner i samma utsträckning som alla andra offentliga aktörer av de övergripande 
förändringsprogram som pågår i riket och på EU-nivå.  
 
En betydande förändring i alla rutiner i anslutning till löneutbetalning och anmälningar av 
olika arbetsgivarprestationer och lönebikostnader var ikraftträdandet av ett nationellt 
inkomstdataregister från och med 1.1.2019.   
 
Målsättningen från Ålands kommunförbunds sida var att kommunerna även från 1.1.2020 
skulle kunna ta del av uppgifter från inkomstregistret t.ex. för att fastställa 
barnomsorgsavgifter och sådana stöd som är inkomstprövade.  Detta kunde inte verkställas 
från 1.1.2020 eftersom viss anpassning av landskapslagstiftningen krävs. För närvarande 
behandlar Ålands lagting en lagframställning som är avsedd att korrigera de bristande 
fullmakterna 
 

https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/yttrande_barnomsorgs_grundskolelag.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/pressmeddelande_05072019_0.pdf
https://www.lagtinget.ax/arenden/ratt-fa-uppgifter-ur-inkomstregistret-46416
https://www.lagtinget.ax/arenden/ratt-fa-uppgifter-ur-inkomstregistret-46416
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Den riksomfattande e-tjänstportalen suomi.fi, som Lr och kommunerna tillsammans strävar 
till att skapa en åländsk kontaktyta mot, har inte utvecklats i den riktning som de åländska 
aktörerna initialt hoppades på.  
 
Ett samarbetsprojekt med syfte att åstadkomma en gemensam upphandling av ett nytt 
Ekonomisystem för kommunerna inleddes under 2019. Totalt 20 kommuner och 
kommunalförbund är involverade i upphandlingen som sannolikt blir offentlig under mars 
2020.  ÅDA har skött förprojekteringen och projektet stöds av landskapsmedel med 
motiveringen att satsningen skapar en bättre samordning av kommunernas IT-projekt.  
 
 
Beskattningen  
Inga egentliga framsteg har skett gällande de kraftigt förhöjda beskattningsvärdena för 
allmän fastighetsskatt i vissa kommuner som uppmärksammades under 2018.  I enskilda fall 
torde vissa fastighetsägare ha fått gehör för besvär över värderingen av mark, men som 
helhet fortsätter skatteförvaltningens ”registergenomgång” som under 2019 drabbade 
Åboland och i synnerhet Åbolands skärgård där predikamenten mycket liknar de i den 
åländska skärgården. Trots att frågan nu väckt rikspolitikernas intresse så har inte 
Skatteförvaltningen gjort några egentliga avsteg från sin tolkningspraxis.  
 
Under 2019 genomfördes en omfattande reform av beskattningen i och med att 
Skatteförvaltningen tog i bruk ett nytt beskattningsdatasystem som även medförde ändrad 
redovisningspraxis i förhållande till skattetagarna.   
 
Kommunerna upplevde att redovisningen av förvärvsinkomstskatter till kommunerna 
släpade efter under början av 2019, och initialt var förklaringen att försenade anmälningar 
till inkomstregistret påverkade redovisningarna. Senare under september framkom att 
huvudförklaringen var att skattekortsreformen, som innebar att grundprocent används tills 
att årsinkomstgränsen överskridits, var det som förklarade de minskade redovisningarna.  
Enligt Skatteförvaltningen skulle inflödet av skatter korrigera sig självt mot slutet av året eller 
senast i samband med att beskattningen slutförs, vilket dock inte ännu fallit in.  
 
För de åländska kommunerna var bortfallet under kalenderåret 2019 ca 7 me i förhållande 
till fastställd budget vad gäller förvärvsinkomstskatten.  
 
Även samfundsskatterna minskade förhållandevis kraftigt under 2019, november månads 
redovisningar var negativa vilket förklarades med återbäringar av förskottsskatterater för 
innevarande år, och för kommunerna innebär detta ett bortfall om ca 3,7 me i förhållande till 
budget.  
 
Webbportal 
Ålands kommunförbunds webbportal www.kommunforbundet.ax har reviderats under 2018 
– 2019 och publicerades på ny plattform som uppfyller tillgänglighetskrav m.m. i december 
2019. Portalen uppdateras efter hand och i den takt som personalresurserna medger.  
 
 
 
Jomala 3.3.2020 
 
 
Magnus Sandberg 
Förbundsdirektör 

 
 
  

http://www.kommunforbundet.ax/
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1.1.2. Kommunförbundets förvaltning och förändringarna i den 
 
Ålands kommunförbund k.f. är de åländska kommunernas intresseorganisation för 
intressebevakning och samverkan. Sedan år 2013 är samtliga lands- och skärgårdskommuner 
medlemmar, men inte Mariehamns stad. Detta innebär att kommunförbundet representerar 
cirka 60 procent av landskapets befolkning, och 99 procent av landytan. Förbundets uppdrag 
är att ge kommunerna bättre förutsättningar för lokalt självstyre och samverkan. Ålands 
kommunförbunds uppgifter, rösträtt och finansiering regleras i kommunallagen och 
förtydligas i grundavtalet mellan medlemskommunerna.  
 
Enligt grundavtalet ska kommunförbundet, utgående från kommunernas behov: 
 
1) bevaka kommunernas intressen gentemot landskapet, 
2) fungera som remissinstans, 
3) fungera som samarbetsorgan för kommunerna, 
4) utse kommunala avtalsdelegationen samt sköta dess ekonomi och förvaltning, 
5) fungera som rådgivande organ inom juridik, ekonomi och 

arbetsmarknadsfrågor, 
6) fungera som samarbetsorgan vid kommunalt samarbete utanför Åland, 
7) utveckla den kommunala självstyrelsen inom ramen för Ålands självstyrelse 

och svenska språk samt 
8) ha hand om andra gemensamma ärenden om förbundsstämman så beslutar. 
 
Kommunförbundet kan även ha hand om andra uppgifter som berör endast vissa kommuner. 
 
Förbundets uppdrag förtydligas ytterligare i andra styrdokument, däribland dokumentet 
”Framtiden i fokus” som fastställdes våren 2013, och enligt vilket förbundet bland annat ges 
utökat mandat att föra medlemskommunernas talan i remissförfaranden med mera. 
Verksamhet och organisation 
 
Kommunförbundet står fortsättningsvis inför ett antal utmaningar och är ännu i ett 
utvecklingsskede, med en förändrad struktur och arbetssätt, efter att Mariehamns stad 
lämnat förbundet. Ett utvecklingsskede som innehåller både möjligheter, utmaningar och  
olika förväntningar.  
 
Inför 2016 gjordes vissa avgränsningar av principiell karaktär i samband med att budgeten 
antogs, bl.a. gällande deltagande i olika arbetsgrupper och kommittéer som inte är av 
strategisk betydelse för kommunerna, och ytterligare utveckling av arbetsmetoder och 
tillvägagångssätt bör ske.  
 
Målet är att kommunförbundet ska vara en stark intresseorganisation och förhandlingspart, 
samordnare samt ett service- och kompetenscentrum som bland annat förankrar och ger 
riktlinjer till kommunerna i förbundet.  
 
De många parallella reformprocesser som initierats under perioden 2015 - 2017 påverkar 
möjligheterna att förutse vilka Ålands kommunförbunds verksamhetsförutsättningar 
kommer att vara under de närmaste åren, och osäkerheten har också bidragit till att inga 
avgörande beslut ännu har fattats kring hur förbundets verksamhet skall utvecklas.   
 
Under 2019 har största delen av Ålands kommunförbunds resurser åtgått till 
intressebevakning, remisser över lagförslag och till att vara delaktig i de reformprocesser 
som initierats eller som pågått under året. Kommunala avtalsdelegationens verksamhet har 
omfattat förhandlingar kring kollektivavtal. 
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Intressebevakning och utveckling 
Kommunförbundets intressebevakning omfattar bevakning av kommunala intressen 
gentemot framför allt landskapet men även andra aktörer. Perspektivet är 
kommunövergripande och utgångspunkter är den kommunala självstyrelsen, kommunernas 
ekonomiska utrymme och den åländska lagstiftningen, samt rollen som 
arbetsgivarorganisation. I praktiken består intressebevakningen av ett relativt stort antal 
åtgärder, där det viktiga är att komma tidigt in i beslutsprocessen. En huvudprincip för 
ansvarsfördelningen mellan kommunerna och förbundet vid intressebevakningen gentemot 
landskapet är att kommunförbundet koncentrerar sig på kommunövergripande frågor 
samtidigt som långsiktigheten i arbetet betonas.  

 
Vi deltar fortlöpande i den allmänna kommunala intressebevakningen, bland annat genom 
att ta initiativ i kommunövergripande frågor, överläggningar med landskapsregeringen, 
höranden i lagtingets utskott, deltagande i arbetsgrupper och utredningar samt genom att 
hålla presentationer mm. 
 
Ålands kommunförbund ordnade 25.9.2019 ett framtidsseminarium för kommunala 
förtroendevalda och tjänstemän. En av målsättningarna med seminariet var att lyfta sådana 
frågor som kommunerna upplever som relevanta och att debattera kommunala frågor utan 
en landskapspolitisk agenda. 
 
Remissinstans 
Kommunförbundets roll som remissinstans utgör en viktig del av intressebevakningen och 
har därmed samma utgångspunkter; den kommunala självstyrelsen, kommunernas 
ekonomiska utrymme och den åländska lagstiftningen. Ett bra remissvar har ett väl 
genomtänkt innehåll, bygger på fakta och avges i ett klart och tydligt språkbruk.    
 
Förbundet har under år 2019 behandlat ett antal remissförfrågningar  
 
1. Yttrande över socialvårdslagspaketet förbundsstyrelsen § 4 /15.2.2019 
2. Yttrande över betänkande om offentlighetslagstiftningen § 12/26.3.2019 
3. Yttrande över vissa kompensationer 2019 / Ändring av LL om Landskapsandelar § 
13/26.3.2019 
4. Yttrande med anledning av komplettering av förslag till äldrelag § 20/26.4.2019 
5. Yttrande med anledning av förslag till reviderad vattenlag § 21/26.4.2019 
6. Yttrande med anledning av förslag till ny barnomsorgs- och grundskolelag § 27/26.4.2019 
7. Pressmeddelande 5.7.2019 § 31/26.6.2019 
8. Förbundsstyrelsens ställningstagande inför nytt regeringsprogram § 47 /8.11.2019 
 
 
 
Överläggningarna med landskapsregeringen 
I flera års tid arbetade kommunförbundet intensivt för att få till stånd ett mer formaliserat 
samrådsförfarande i samband med överläggningar med landskapsregeringen. År 2013 ingicks 
slutligen avtal om samrådsförfarande mellan kommunförbundet och landskapsregeringen. 
Riktlinjerna för förbundets överläggningar med landskapsregeringen fastställdes i 
handlingsprogram.  
 
Under år 2019 har kommunförbundets samrådsdelegation utgjorts av styrelsens ordförande 
Håkan Lundberg, viceordförande Gun Holmström samt styrelseledamöterna Dorita Lindholm 
och Christian Dreyer samt förbundsdirektören. 

  

https://www.kommunforbundet.ax/nyheter/alands-kommunforbunds-framtidsseminarium-2592019
https://www.kommunforbundet.ax/nyheter/alands-kommunforbunds-framtidsseminarium-2592019
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/yttrande_svl_kh_yup_al_fst1-15022019_4ss.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/fst2-26032019_ss13_foljebrev.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/yttrande_ll_landskapsandelar_ll_kompensationer.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/yttrande_ll_landskapsandelar_ll_kompensationer.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/yttrande_komplettering_aldrelag.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/yttrande_vattenlag.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/yttrande_barnomsorgs_grundskolelag.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/pressmeddelande_05072019_0.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/lr_regeringsprogram_ss47.pdf
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Samråd 2019 
 
15.1.2019  
Ärenden: 
 
Lagförslag rörande fördelning av kompensation till kommunerna 2019 (dnr ÅLR 2019/1393) 
samt lagförslag om stöd till kommunernas it-samordning (dnr ÅLR 2019/1394) 
Fördelning av samfundsskatter, Totalrevidering av kommunallagen  
Justering av landskapsandelssystem, Delaktigheten i lagberedningsprocesserna 
Arkivering och Landskapsarkivets funktion i förhållande till kommunerna 
KST, Tillväxt  
 
19.6.2019  
Ärenden: 
2018 års resultat och försämrade utsikter för ekonomin, Kostnadstrycket och 
kostnadsutvecklingen, Remissförfaranden, 2020 års budget, Konkurrenskraftpaketet,  
Förslag till justering av landskapsandelssystemet på remiss 
 
13.9.2018  
Ärenden: 
Aktuella budgetfrågor, Uppföljning av ekonomiskt läge samt ekonomiska förhållandet mellan 
Lr och kommunerna, Ls-andelar fritidshemsverksamheten, Skatteredovisningssystemets 
effekt på 2019 års resultat, Behov av kartläggning av tillkommande uppgifter med anledning 
av socialvårdslagspaketet, repetition av tidigare framförda behov av åtgärder 
 
24.9.2019  
Ärenden: 
Aktuella budgetfrågor 
 
Förbundsstyrelsen för Ålands kommunförbund har vid flera tillfällen påtalat behovet av att 
utveckla samrådsförfarandet så att det faktiska mötesförfarandet följer det avtal som Ålands 
Landskapsregering ingått med Ålands kommunförbund.    
 
Vissa framsteg i arbetssättet har nåtts, däremot är informationsläget inför samråden alltjämt 
bristfälligt, och för kommunerna viktiga frågeställningar skjuts på framtiden utan att dessa 
någonsin följs upp.  
 
 
Kommunala finansieringsprincipen  
Den kommunala finansieringsprincipen är en i internationella fördrag bindande princip för de 
ekonomiska relationerna mellan landskapet och kommunerna, och en avgörande 
förutsättning för den kommunala välfärden på lång sikt. Den innebär att landskapet inte ska 
påföra åtaganden eller höja ambitionsnivån i kommunal verksamhet utan full finansiering. På 
samma sätt ska det vara kostnadsneutralitet när landskapet tar bort ansvaret för vissa 
uppgifter från kommunerna. Den här principen återfinns i europeiska stadgan om lokal 
självstyrelse (1992), och hänvisas ofta till i grundlagsutskottets utlåtanden rörande 
relationerna mellan statsmakten och de finländska kommunerna. Så sent som våren 2013 
skrevs finansieringsprincipen i sin helhet även in i samrådsavtalet mellan 
landskapsregeringen och kommunförbundet.  
 
Upplevelsen är dock fortsättningsvis att principen regelmässigt frångås i de 
lagframställningar som görs och i förändringar i transaktionsflödena i övrigt.  
 
Rådgivningen 
Syftet med rådgivningen är dels att bättre ta tillvara den kunskap som finns, dels att höja den 
grundläggande kompetensen bland de kommunalt anställda. Under 2018 gav vi konkret 
expertstöd inom allmän kommunal juridik och ekonomi, kollektivavtal och socialvård, men 
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den smala organisationen begränsar verksamheten. I rådgivningsfrågor har Ålands 
kommunförbund och KAD även visst samarbete och dialog med Finlands kommunförbund 
respektive Kommunarbetsgivarna i Finland. 
 
Ålands kommunförbund medverkade under 2018 till att en lösning för de kommunala 
dataskyddsombuden uppstod inom ramen för ÅDA 
 
Ålands kommunförbund har under året aktivt verkat för genomförandet av inkomstregistret 
genom att till skatteverket leverera och systematisera information kring olika stöd och bidrag 
som utbetalas av kommunerna på Åland, och informerat om behoven att framöver ta del av 
information från inkomstregistret för att fastställa avgifter.  
 
Åkf har under året strävat till att utreda grunderna för fördelningen av samfundsskatt som 
härrör från flerkommunssamfund och koncerner, där fördelningen uppges grund sig på 
information ur ”det officiella arbetsställesstatistiken”.  Emellertid är informationen i registret 
inte offentlig, och det är omöjligt att kontrollera den fördelning som är resultatet.   
 
Åkf har under 2019 aktivt medverkat till att ett projekt kring ett gemensamt framtida 
ekonomisystem inletts. På grund av förbundets begränsade ekonomiska och personella 
resurser har det inte varit ändamålsenligt att fungera som huvudman för projektet. Projektet 
har bedrivits inom ramen för ÅDA, och Jomala kommun agerar huvudman för 
förprojekteringen, som stöds av Åland Landskapsregering genom de anslag för IT-samordning 
som ingår i 2019 års Landskapsbudget. Upphandlingen torde kunna offentliggöras under 
mars 2020. 
 
Kommunerna och bärkraft.ax 
Arbetet med att representera kommunerna i Ålands Landskapsregerings hållbarhetsprojekt 
bärkraft.ax samt delprojektet Hållbar fysisk strukturplanering har tagit resurser i anspråk 
under 2019, och förbundsdirektören har även valts i styrelsen för den förening, bärkraft.ax 
r.f., som skall axla bl.a. arbetsgivaransvaret för den personal som anställts för att driva 
Hållbarhetsarbetet vidare.  
 
Det är till viss del svårt för kommunerna att driva ett idé-inriktat arbete och att agera på alla 
de målsättningar som framförs inom bärkraft.ax, och Ålands kommunförbunds roll har hittills 
bestått i att påtala att de politiska målsättningar som finns skall brytas ner och småningom 
leda till förändringar i den reglering som ytterst avgör vilka krav kommuner kan ställa på 
kommuninvånare och andra samarbetsparter.   
 
I många avseende råder en stor diskrepans mellan de ambitiösa målsättningar som finns för 
Hållbarhetsarbetet och de faktiska förutsättningarna som finns t.ex. när det gäller 
lagstiftningen med stöd av vilken kommunerna skall leverera färskvatten eller hantera 
avloppsvatten från bebyggelsen där mycket av den lagstiftning som skall tillämpas 
härstammar från 1970-talet.   
 
Övrig verksamhet 
Även under år 2019 har mycket av förbundets och -direktörens tid och engagemang gått åt 
till att bevaka de pågående reformerna i Landskapets regi som rör kommunerna.  
 
Under 2019 deltog förbundsdirektören bl.a. i arbetsgrupp med uppgift att utreda 
förutsättningarna för digitalisering av socialvårdens klienthandlingar och arbetsgrupp med 
uppgift att utreda fördelningen av samfundsskatteintäkter och de bakomliggande 
mekanismerna.  
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Kurser och seminarier, info- och diskussionsträffar 
Under året har Ålands kommunförbund medverkat till att ett antal informations- och 
kurstillfällen. En grundkurs i kommunal bokföring och redovisning hölls i januari 2019.  
 
En fortgående dialog har förts med Finlands kommunförbund kring deras kursutbud, och 
Ålands kommunförbund har på olika sätt bistått Finlands kommunförbund för att deras 
kursutbud skall svara mot de åländska kommunernas efterfrågan, och också bidragit till att 
marknadsföra de kurstillfällen som hållits på Åland. 
 
Finlands kommunförbund ordnar traditionellt en bokslutsdag i månadsskiftet januari – 
februari där Ålands kommunförbund medverkade 2019.  Under hösten 2019 hölls kurser för 
städpersonal och under vintern 2020 hölls introduktionskurser för förtroendevalda av 
Finlands kommunförbund i samarbete med Ålands kommunförbund. 
 
  
Offentlig debatt och deltagande i olika medier 
Ålands kommunförbund har aktivt tagit del i den offentliga debatten under året. 
 
Målsättningen är att Ålands kommunförbund, när förbundet deltar i den offentliga debatten, 
skall agera för större saklighet med fokus på faktabaserade inlägg vid väsentliga händelser 
som påverkar kommunernas verksamhetsförutsättningar.  
 
Under året har Ålands kommunförbund i offentligheten debatterat förhållandet mellan 
kommunerna och landskapet.  
 
Informationen till medlemskommunerna sköts företrädelsevis via nyhetsbrev som 
marknadsförs vid förbundets Facebooksida vid behov.  
 
Framtiden 
Kommunförbundets framtida verksamhet och inriktning påverkas av vilka beslut som fattas 
under de närmaste åren som rör finansieringen av kommunernas verksamhet och 
kommunstrukturen.  
 
Sedan 1.5.2019 binds kommunerna av LL om en kommunreform på Åland (ÅFS 2019:28) och 
Kommunstrukturlag för Åland (ÅFS 2019:29) 
 
Den process som lagarna stadgar om förutsätter att nuvarande kommunernas fullmäktigen 
skall godkänna samgångsavtal senast inom de tidsramar som framgår av lagen, och 
landskapsregeringen skall fastställa ändringen i kommunstrukturen senast inom juni året 
före. Enligt den form som den slutliga lagtexten har så är kommunfullmäktiges beslut om 
antagande av samgångsavtal även underkastade kommunalbesvär.  
 
I teorin är kommunsammanslagningar möjliga redan från och med 1.1.2021 med stöd av 
lagen, men det finns många praktiska och juridiska omständigheter som talar emot detta.  
 
I regeringsprogrammet för regeringen Thörnroos betonas frivillighet i 
kommunsammanslagningar, men hittills har inga konkreta förslag lagts fram. 
 
 Ålands kommunförbund följer utvecklingen och bör ha beredskap att anpassa förbundets 
verksamhet till eventuella förändringar i kommunstrukturen. 
 
Ålands kommunförbunds organisationsform och omfattningen på verksamheten medför 
fortsättningsvis utmaningar med hänsyn till den sårbarhet som finns i och med att 
verksamheten skall bedrivas med en egentlig anställd vad gäller den allmänna verksamheten 
och med 60% av heltid som köptjänst för kommunala avtalsdelegationen.   

https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201928
https://www.regeringen.ax/alandsk-lagstiftning/alex/201929
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1.1.2.1 Kommunala Avtalsdelegationen 
 
Verksamhetsberättelse för Kommunala avtalsdelegationen 2019 
 
Kommunala avtalsdelegationens lagstadgade uppgift är att på kommunernas och 
kommunalförbundens vägnar självständigt förhandla och avtala om anställningsvillkoren för 
kommunernas och kommunalförbundens tjänstemän och arbetstagare. Detta görs genom att 
ingå kommunala tjänste- och arbetskollektivavtal för fyra olika avtalsområden: det allmänna 
tjänste- och arbetskollektivavtalet (AKTA), det kommunala tjänste- och arbetskollektivavtalet 
för undervisningssektorn (UKTA), tekniska sektorn (TS) och arbetskollektivavtalet för 
timavlönade arbetstagare (TIM-AKA). Avtalsparter är de tre kommunala 
huvudavtalsorganisationerna Akava-Åland rf., Fackorganisationen för offentligt anställda på 
Åland, FOA-Å r.f. och Tjänstemannaorganisationerna på Åland, TCÅ rf.  
 
Avtalsperioden för kollektivavtalen löper ut den 30 april 2020. Efter det fortsätter avtalet att 
gälla ett år i sänder om det inte skriftligen sägs upp minst sex veckor innan avtalsperioden 
löper ut. 
 
Avtalsdelegationen sammanträdde fem gånger under året. Under året har Johan Ehn varit 
ordförande och Dan Lindblom viceordförande. Övriga ordinarie medlemmar i 
avtalsdelegationen Ulla Andersson, Berit Hampf, Kerstin Lindholm och Christian Nordas. 
 
Avtalsdelegationen representerar de kommunala arbetsgivarna i frågor som gäller de 
kommunala anställningsförhållandena. Vid tolknings- och tillämpningstvister för 
avtalsdelegationen centralförhandlingar med den berörda huvudavtalsparten. 
Avtalsdelegationen kan ge rekommendationer i allmänna anställningsfrågor och har hand om 
rådgivning och service till kommunerna och kommunalförbunden i arbetsmarknadsfrågor.  
 
Under året har stort fokus legat på att bistå arbetsgivarna i frågeställningar kring bland annat 
de lönejusteringar som enligt avtalet skulle genomföras under 2019. Under hösten ordnades 
kursen AKTA för förmän i samarbete med Finlands kommunförbund och en föreläsare från 
Kommunarbetsgivarna.  
 
Tjänsten som avtalschef upprätthålls enligt avtal mellan Ålands kommunförbund och Jomala 
kommun. Tjänsten som avtalschef är till 60 % och innehas av personalchef Jesper Strandvik 
vid Jomala kommun. I tjänsten som avtalschef ingår att ge rådgivning till kommunerna 
gällande tolkningen av de kommunala avtalen och i allmänna anställningsfrågor, bereda och 
föredra ärenden inför Avtalsdelegationen samt att fungera som delegationens sekreterare. 
Avtalschefen är Avtalsdelegationens representant i Kommunala Arbetsmarknadsgruppen, 
där beredningen av ärenden som parterna förhandlar om eller som sammanhänger med 
gemensamma verksamhetsområden behandlas.   
 
Ekonomiskt utfall 
Kostnaderna för Kommunala avtalsdelegationen uppgick år 2019 till 76 208,44 e (75 483,58 
euro). 
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1.1.3. Den allmänna ekonomiska utvecklingen och utvecklingen inom 
kommunförbundets område 
 
Den allmänna ekonomiska utvecklingen 
 

Översikten begränsas till den kommunala ekonomin för kommunerna i landskapet Åland. 
 
Inkomstskatt 
 
Konkurrenskraftspaketets effekter var kännbara på kommunernas skatteintäkter under 2018 
i och med att utdelningen från 2017 års beskattning minskade kraftigt jämför med prognos 
och budget. Utfaller för skatteåret 2018 som slutfördes i november 2019 var något bättre 
men ändå under 2016 års nivå.  
 
Det som långsiktigt är mera oroväckande är att utvecklingen av den åländska skattebasen är 
kännbart svagare än hela landets utveckling för skatteåren 2016 - 2018.  
 
 

 
 

 
Fastighetsskatter 
 
Den kraftiga förhöjningen av beskattningsvärden för mark som lyder under allmän 
fastighetsskatt är fortfarande aktuell och illustreras av bifogade bild  
 

  
(kalkylmässiga beskattningsvärden för mark som lyder under allmän fastighetsskatt i landskapet Åland 2014 – 2019) 

 
Samfundsbeskattning 

2016 2017 2018 förändring förändring 

Skattepliktiga Skattepliktiga Skattepliktiga 2017-2018 2016-2018

förvärvsinkomster e  förvärvsinkomster e förvärvsinkomster e % %

Åland 835 978 583                849 922 136                             857 849 701                                         0,93                 2,62                  

Riket 126 931 236 762        129 154 656 178                     132 942 569 261                                 2,93                 4,74                  

å/r % 0,659 % 0,658 % 0,645 %

2016 2017 2018 förändring förändring

Debiterad Debiterad Debiterad 

kommunalskatt e kommunalskatt e kommunalskatt e % %

96 045 258                   92 949 028                                94 220 132                                           1,37                 1,90 -                 
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Vissa oklarheter kvarstår när det gäller grunderna för fördelning av samfundsskatteintäkter 
från flerkommunssamfund- och koncerner där fördelningen av samfundsskatt mellan 
enskilda kommuner grundar sig på den officiella arbetsställesstatistiken.  
 
Ålands Landskapsregering har 28.5.2019 tillsatt en arbetsgrupp med uppdrag att i en rapport 
beskriva systemet för fördelning av samfundsskatter mellan kommunerna och göra en 
bedömning av hur väl systemet uppfyller lagens målsättning. Arbetsgruppen tillkom på 
Ålands kommunförbunds begäran och förbundsdirektören ingår gruppen. Gruppens mandat 
har förlängts till och med juni 2020 
 
Utfallet av 2019 års samfundsbeskattning underskrider budget med över 30 % vilket kan tyda 
på vikande konjunkturer eller så är minskningen en konsekvens av de bolagsarrangemang 
som skett inom finans- och försäkringsbranschen på Åland under senare år.  
 
 

 
 

 
Landskapsandelar 
 
De besvär som kommunerna under 2019 anhängiggjort kring nivån för basbeloppen gör 
grundskola och socialvård är ännu inte avgjorda. Besvären var reaktioner mot de justeringar 
till grundmekanismerna i ladskapsandelssystemet som gjordes i anslutning till behandlingen 
av 2019 års landskapsbudget.  
 
I 2018 års verksamhetsberättelse och bokslut ingår en utförlig redogörelse för förloppen 
under hösten 2018 som resulterade i att landskapsandelssystemet i grunden förändrade 
genom en s.k. Budgetlag.  
  
Ålands kommunförbund har vid samråden under 2019 försökt lyfta frågan om hur 
landskapsandelarna följer kostnadsutvecklingen i kommunerna, eftersom nuvarande 
kommunala basprisindex inte verkar reagera på kostnadsutvecklingen i kommunerna.  
 
Utöver detta finns behov av olika mindre justeringar av landkapsandelssystemet bl.a. som 
följd av kommunernas socialtjänst och som följd av de uppgiftsöverföringar som kommer att 
ske när den nya socialvårdslagen med tillhörande lagar träder i kraft 1.1.2021.  
 
Alla kostnadsbaserade element i landskapsandelssystemet bygger på 2015 års bokförda 
kostnader, och alla förändringar i uppgiftshelheten som skett sedan dess borde beaktas som 
ändringar till basbeloppen.   
 

Budget helår Utfall Differens differens

Samfundsskatt e %

Brändö kommun 167 000                                  129 725,20       -37 275 -22 %

Eckerö kommun 139 000                                  133 788,57       -5 211 -4 %

Finströms kommun 514 000                                  313 693,13       -200 307 -39 %

Föglö kommun 288 000                                  196 722,46       -91 278 -32 %

Geta kommun 10 000                                    5 363,79            -4 636 -46 %

Hammarlands kommun 70 000                                    71 061,08          1 061 2 %

Jomala kommun 1 609 000                               829 411,31       -779 589 -48 %

Kumlinge kommun 10 000                                    3 584,17            -6 416 -64 %

Kökars kommun 8 000                                       3 241,56            -4 758 -59 %

Lemlands kommun 114 000                                  65 360,50          -48 640 -43 %

Lumparlands kommun 75 000                                    48 082,48          -26 918 -36 %

Mariehamns stad 7 062 000                               5 122 167,20    -1 939 833 -27 %

Saltviks kommun 1 059 000                               594 544,49       -464 456 -44 %

Sottunga kommun 13 000                                    9 437,72            -3 562 -27 %

Sunds kommun 52 000                                    32 554,83          -19 445 -37 %

Vårdö kommun 16 000                                    15 709,96          -290 -2 %

ÅLAND 11 206 000                            7 574 448,45    -3 631 552 -32 %

https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr31-2019-enskild-f1.pdf
https://www.regeringen.ax/sites/www.regeringen.ax/files/attachments/protocol/nr55-2019-enskild-f1.pdf
https://www.kommunforbundet.ax/sites/default/files/attachments/page/verksamhetsberattelse_2018_fst_gk.pdf
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Trycket på den kommunala äldreomsorgen har tilltagit under senare år som följd av 
förändringar i åldersstrukturen. Mellan åren 2009 och 2018 har befolkningen i åldersgruppen 
65 – 74 år ökat med närmare 1200 personer eller med 45 %.  
 

 
 
 
Med nuvarande upplägg så täcks 12 % av basbeloppen (teoretisk kostnad / person) av 
uppgiftsbaserade landskapsandelar, och för att undvika den situation som upplevts med 
tidigare landskapsandelssystem där basbeloppen inte relaterat till den faktiska 
kostnadsnivån bör en översyn av dessa aspekter av landskapsandelssystemet genomföras. 
 

 
Kompensationer för ingrepp i kommunalbeskattningen 
 
Ålands kommunförbund har vid upprepade tillfällen under senare år påpekat att alla 
utökningar av avdrag, oberoende om dessa är riksavdrag eller landskapsavdrag, skall 
kompenseras.  
 
En svårighet för kommunerna är att i förhållande till Ålands Landskapsregering få gehör för 
att också den kumulativa effekten av tidigare års avdragsförändringar måste beaktas, inte 
endast de senast föreslagna förändringarna i avdrag och skatteskalor.  
 
Kompenseras inte de åtgärder som urholkar kommunernas skattekraft kommer detta att 
leda till att det över tid inte finns förutsättningar för att bedriva lagstadgad verksamhet i 
kommunerna.  
 
 
I rikets kommunallags 3.kap regleras kommunekonomiprogrammet, där staten och 
kommunerna skall överenskomma om förändringar som rör kommunalekonomin och 
finansieringen av kommunernas uppgifter, detta för att ha en gemensam utgångspunkt för 
hur den offentliga ekonomin utvecklas.  
 
Mot bakgrund av hur samrådsförfarandet på mellan de åländska kommunerna och 
Landskapsregeringen har fungerat under perioden 2014 – 2019 bör Ålands kommunförbund 
arbeta för att åstadkomma ett motsvarande förfarande, där målet bör vara långsiktiga och 
gemensamma överenskommelser kring hur den offentliga ekonomin på Åland skall utvecklas, 
och hur finansieringen av lagstadgade uppgifter skall kunna garanteras. 
 

 
Även inför 2020 utökades riksavdragen till en beräknad effekt om ca 960 000 e för de 
åländska kommunernas skatteintäkter. Ålands Landskapsregering har i 2020 års 
budgetförslag beaktat 500 000 e i kompensationer för dessa utökade riksavdrag 

  

ÅLAND 2009 ÅLAND 2018 2009 - 2018 FÖRÄNDRING

åldersintervall Män Kvinnor TOTALT Män Kvinnor TOTALT Män Kvinnor TOTALT TOTALT %

0 6 1105 974 2079 1158 1090 2248 53 116 169 8 %

7 15 1473 1406 2879 1563 1466 3029 90 60 150 5 %

16 64 8977 8866 17843 9044 8848 17892 67 -18 49 0 %

65 74 1342 1283 2625 1856 1959 3815 514 676 1190 45 %

75 84 708 892 1600 955 1040 1995 247 148 395 25 %

85 + 202 506 708 294 516 810 92 10 102 14 %

TOTALT 13807 13927 27734 14870 14919 29789 1063 992 2055 7 %
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Det förväntade budgetutfallet 2019  
De budgeter som antogs inför 2019 visade ett sammanlagt underskott i den kommunala 
ekonomin om ca 1,9 me  
 

 
 
 
Som följd av den, i förhållande till budgeterade intäkter, mycket svaga skatteutvecklingen 
kan man vänta sig ett kraftigt negativt resultat för kommunerna som helhet, sannolikt är 
underskottet i storleksordningen – 5 till – 8 miljoner euro och det råder till och med en viss 
tvekan kring huruvida årsbidraget totalt sett är positivt.  
  
Underskotten är en följd av den ohållbara trenden med svag utveckling av finansiella intäkter 
i kombination med kraftigt ökade verksamhetskostnader. 
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Inför 2020 höjde två kommuner (Lemland, Saltvik) sina inkomstskattesatser. 
Medelskattesatsen för 2019 är 17,44 vilket innebär ett trendbrott eftersom 
medelskattesatsen minskat årligen från 2015 fram till och med 2019.   
 

 
 

Trender inom kommunalekonomin 
 
Kommunalekonomin för kommunerna i landskapet har som helhet utvecklats i en 
förhållandevis positiv riktning under perioden 2014 – 2017.  Samtidigt har kommunerna blivit 
allt mera beroende av skatteintäkter för att finansiera verksamheten, tillika som 
landskapsfinansieringen, utslagen per invånare i landskapet, minskat betydligt. 

 
 
Under perioden 2008 – 2019 (2018 och 2019 enligt ursprunglig budget) har 
landskapsfinansieringen minskat från 1500 e/invånare till under 1100 e/invånare eller med 
närmare 25 %.  Det är på denna övergripande nivå som frågan om landskapsfinansieringen 
av kommunerna bör granskas för att få en rättvisande bild av utvecklingen inom 
kommunalekonomi.  

Ålands  s tatis tik- och utredningsbyrå

Skattesatser för kommunal inkomstskatt 2017-2020

Kommun 2017 2018 2019 2020

Brändö 16,75 16,75 16,75 16,75

Eckerö 18,50 18,50 18,50 18,50

Finström 19,00 19,00 18,50 18,50

Föglö 17,25 17,50 17,50 17,50

Geta 17,50 17,50 18,50 18,50

Hammarland 17,25 17,25 17,25 17,25

Jomala 16,50 16,50 16,50 16,50

Kuml inge 19,00 19,00 18,50 18,50

Kökar 19,75 19,75 19,75 19,75

Lemland 16,75 16,75 16,75 17,00

Lumparland 19,50 19,50 19,50 19,50

Saltvik 16,75 17,00 17,25 18,00

Sottunga 18,00 18,00 18,00 18,00

Sund 19,50 19,50 19,50 19,50

Vårdö 19,00 19,00 19,00 19,00

Mariehamn 17,75 17,50 17,25 17,25

Landskomm. 17,49 17,51 17,48 17,58

-Landsbygden 17,42 17,44 17,41 17,53

-Skärgården 18,07 18,11 18,03 18,03

Åland 17,60 17,51 17,38 17,44
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Tittar man på de åländska kommunernas nettodriftskostnader (ÅSUB) för perioden 2015 – 
2018 så syns den kraftiga ökningen mellan 2017 och 2018 tydligt 
 

 
 
 
Kommunernas lånestock mätt enligt kommunernas balanser har minskat under perioden 
2015–2018. 

 
 
 
Kommunernas skuldsättning kan mätas enligt kommunens egen balansräkning eller enligt 
kommunkoncernens balansräkning. En betydande del av de åländska kommunernas 
skuldsättning finns i kommunkoncernerna, trots att endast tre kommuner i dagsläget 
redovisar koncernbalansräkningar. 
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Förändringar i finansieringen av offentliga sektorn på Åland  
 
Finansieringen av Landskapet Åland står inför förändraringar i och med den nya 
självstyrelselag vars ekonomiska del nyligen stadfästs.  
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1.1.4. Kommunförbundets personal 
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1.1.5. Bedömning av de viktigaste riskerna och osäkerhetsfaktorerna samt andra 
faktorer som inverkar på verksamhetens utveckling 
 
Ålands kommunförbund existerar med stöd av Kommunallag för Landskapet Åland (1997:72) 
13.kap. 
 
Verksamhetens omfattning har minskat till vad som torde vara att minimum med hänsyn till 
de resurser som krävs för att upprätthålla en nödvändig nivå på intressebevakning, vissa 
sakkunnigtjänster och viss utbildningsverksamhet.  
 
Beroende på hur kommunstrukturen på Åland kommer att förändras under de närmaste 
åren, och om detta verkställs så att kommunallagen för Landskapet Åland ändras så finns det 
en uppenbar risk för att kommunalförbundet ställning och status kan komma att förändras.  
 
Ytterst är det upp till medlemskommunerna att utveckla Ålands kommunförbund och dess 
verksamhet. 
 
På grund av den nuvarande verksamhetens litenhet är mycket av kompetensen i förbundet 
knutet till enskild person, och det gör verksamheten sårbar för personbyten, sjukfrånvaro 
osv.  
 
Förbundets ekonomiska förvaltning sköts sedan 1.1.2016 av Nova Alandia Ab. 
 

1.1.6. Miljöfaktorer 
 
Ålands kommunförbund är beroende av miljöfaktorer i samma utsträckning som 
medlemskommunerna och den offentliga sektorn i övrigt.  
 

1.1.7. Redogörelse för hur kommunförbundets interna kontroll har ordnats 
 
Med hänsyn till verksamhetens blygsamma omfattning har den interna kontrollen 
organiserats på det sätt som är möjligt.   
 
Löpande betalningar m.m. sköts av Nova Alandia Ab enligt avtal, utbetalningar attesteras 
digitalt av förbundsdirektören och förbundsstyrelsen hålls regelbundet underrättad om 
förbundets ekonomiska ställning.  
 
Förbundets revisorer har rätt att få information från Nova Alandia Ab om förbundets 
ekonomiska transaktioner. 
 
Förbundsstyrelsens ordförande skall godkänna sådana utgifter som rör förbundsdirektören.  
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1.1.8. Räkenskapsperiodens resultat och finansieringen av verksamheten 
 

 
  

RESULTATRÄKNING 1000 €

01-01-2019 01-01-2018

31-12-2019 31-12-2018

Verksamhetens intäkter

Försäljningsintäkter 211          213          

Understöd och bidrag -            -            

Verksamhetens intäkter 211          213          

Verksamhetens kostnader

Personalkostnader

Löner och arvoden 88 -           88 -           

Lönebikostnader

Pensionskostnader 19 -           18 -           

Övriga lönebikostnader 1 -              1 -              

Personalkostnader 108 -         108 -         

Köp av tjänster 91 -           92 -           

Material, förnödenheter, varor 6 -              7 -              

Övriga verksamhetskostnader 6 -              6 -              

Verksamhetens kostnader 211 -         213 -         

Verksamhetsbidrag 0 -              0               

Finansiella intäkter och kostnader

Ränteintäkter 0               0               

Finansiella intäkter och kostnader 0               0               

Årsbidrag 0               0               

Räkenskapsperiodens underskott 0               0               
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Finansieringsanalys 1000 €

01-01-2019 01-01-2018

31-12-2019 31-12-2018

Den egentliga verksamhetens och investeringarnas kassaflöde

Internt tillförda medel

Årsbidrag

Nettokassaflöde för den egentliga verksamheten och investeringarna

Investeringarnas kassaflöde

Investeringar i övriga placeringar

Investeringarnas kassaflöde

Finansieringens kassaflöde

Förändringar av eget kapital

Övriga förändringar av likviditeten

Förändringar av kortfristiga fordringar 3 -                  5 -                  

Förändringar av räntefria kort- och långfristiga skulder 5 -                  22                

Finansieringens nettokassaflöde 8 -                  18                

Förändringar av kassamedel 8 -                  18                

Förändring av kassamedel

Kassamedel 31.12. 37                45                

Kassamedel 1.1. 45                26                

8 -                  18                
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1.2  Den finansiella ställningen och förändringar i den 
 

 

 
 
 
 
1000 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Balansräkning 31-12-2019 31-12-2018 31-12-2019 31-12-2018

AKTIVA PASSIVA

BESTÅENDE AKTIVA

Placeringar EGET KAPITAL

Övriga aktier och andelar 0                   0                   Räkenskapsperiodens resultat -                -                

Placeringar 0                   0                   EGET KAPITAL -                -                

Bestående aktiva 0                   0                   

FRÄMMANDE KAPITAL

Rörliga aktiva Kortfristigt

Fordringar Skulder till leverantörer 24                 32                 

Kortfristiga Övriga skulder 5                   3                   

Kundfordringar 5                   4                   Resultatregleringar 19                 17                 

Övriga fordringarr 5                   3                   Kortfristigt 47                 52                 

Resultatregleringar 0                   1                   FRÄMMANDE KAPITAL 47                 52                 

Kortfristiga 10                 8                   

Fordringar

Kassa och Bank 37                 45                 

Rörliga aktiva 47                 52                 

AKTIVA 47                 52                 PASSIVA 47                 52                 
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1.3 De viktigaste noterna 
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1.4 Behandling av räkenskapsperiodens resultat och åtgärder 
för att balansera ekonomin 

 
 

Räkenskapsperiodens resultat uppgår till 0,00 € efter att medlemskommunernas andelar 
återbärs i enlighet med skrivningar i grundavtalet för Ålands Kommunförbund och föranleder 
därmed inga ytterligare åtgärder 
 
Eftersom Ålands kommunförbund inte har ett grundkapital eller ackumulerade överskott/ 
underskott från tidigare år i balansräkningen ske balanseringen av räkenskapsperiodens 
underskott eller överskott mot skulder eller fordringar i balansräkningen.  
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2 Budgetutfallet 
 

 

 
 

  

BUDGETJÄMFÖRELSE 1000 €

Bokslut Budget Budget Avvikelse %

2019 2019 2019 1000 e

ÅKF TOTALT ink ändringar

Ordinarie verksamhet

Verksamhetens intäkter 211 229 229 -18 92 %

     Betalningsandel inkl KAD 204 224 224 -20 91 %

     Övriga försäljningsintäkt 7 5 5 2 140 %

Övriga intäkter 0 0

Verksamhetens kostnader -211 -229 -229 18 92 %

     Personalkostn inkl arvode -108 -103 -103 -5 105 %

     Köp av tjänster -13 -44 -44 31 30 %

     Material, förnödenh o dyl -7 -3 -3 -4 233 %

     Övriga kostnader -7 -6 -6 -1 117 %

Avtalsdelegationen KAD -76 -73 -73 -3 104 %

Verksamhetsbidrag 0 0 0 0

Ränteintäkter 0 0 0

Årsbidrag 0 0 0

Räkenskapsperiodens resultat 0 0 0
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Preliminär slutlig fördelning av bokslut 2019

Ålands kommunförbund 

Budget 2019: Resultat 0,00 med andelar om 192 029,28

Prel bokslut 2019: Resultat 20 562,07

Återbetalningar som fördelas

20 562,07           171 467,21

  Kommun

Invånare 

31.12.2018

Andel 

enl.inv 

Beskattningsbar 

inkomst 2018 1)

Andel enl. 

beskattningsbar 

inkomst Inbetalda andelar Förbrukade andelar

Fordran / Skuld på 

/till kommunen

  Brändö 449 2,5% 2 133 8 575 189 2,7% 2 297 5 125,89 4 430,12 695,77

  Eckerö 961 5,3% 4 566 14 611 476 4,6% 3 914 9 618,81 8 479,45 1 139,36

  Finström 2588 14,3% 12 295 45 973 342 14,4% 12 315 27 171,33 24 609,81 2 561,52

  Föglö 534 3,0% 2 537 10 268 089 3,2% 2 750 5 696,67 5 287,41 409,26

  Geta 514 2,8% 2 442 6 696 548 2,1% 1 794 4 518,03 4 235,70 282,33

  Hammarland 1577 8,7% 7 492 24 382 948 7,6% 6 531 15 718,38 14 023,40 1 694,98

  Jomala 5032 27,9% 23 906 96 919 592 30,3% 25 961 55 102,23 49 867,56 5 234,67

  Kumlinge 315 1,7% 1 497 5 385 300 1,7% 1 443 3 339,51 2 939,05 400,46

  Kökar 236 1,3% 1 121 3 700 633 1,2% 991 2 441,85 2 112,47 329,38

  Lemland 2033 11,3% 9 658 36 297 783 11,3% 9 723 22 128,72 19 381,35 2 747,37

  Lumparland 382 2,1% 1 815 7 421 136 2,3% 1 988 4 220,94 3 802,68 418,26

  Saltvik 1858 10,3% 8 827 34 518 054 10,8% 9 246 20 824,38 18 073,23 2 751,15

  Sottunga 91 0,5% 432 2 064 899 0,6% 553 1 102,26 985,44 116,82

  Sund 1028 5,7% 4 884 16 803 172 5,2% 4 501 10 728,84 9 384,84 1 344,00

  Vårdö 448 2,5% 2 128 6 444 807 2,0% 1 726 4 291,44 3 854,71 436,73

  Summa 18 046 100 % 85 734 320 062 968 100 % 85 734 192 029,28 171 467,21 20 562,07

1) Beskattningsbar inkomst skatteår 2018
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  Mariehamns andelar i KAD och nettohyror KAD Nettohyra
76 208,44 76 208,44

  Kommun

Invånare 

31.12.2018

Andel 

enl.inv 

Beskattningsbar 

inkomst 2018

Andel enl. 

beskattningsbar 

inkomst KAD Nettohyra

Kommunerna 

tillgodo

  Brändö 449 1,51 % 574 8 852 897 1,51 % 574

  Eckerö 961 3,23 % 1 229 14 445 055 2,46 % 936

  Finström 2588 8,69 % 3 310 44 619 562 7,59 % 2 892

  Föglö 534 1,79 % 683 9 198 153 1,56 % 596

  Geta 514 1,73 % 657 5 975 945 1,02 % 387

  Hammarland 1577 5,29 % 2 017 23 519 341 4,00 % 1 524

  Jomala 5032 16,89 % 6 437 99 151 896 16,87 % 6 427

  Kumlinge 315 1,06 % 403 5 479 294 0,93 % 355

  Kökar 236 0,79 % 302 3 663 093 0,62 % 237

  Lemland 2033 6,82 % 2 600 37 253 408 6,34 % 2 415

  Lumparland 382 1,28 % 489 6 898 195 1,17 % 447

  Mariehamn 11743 39,42 % 15 021 268 922 068 45,74 % 17 430 31 618,74 0,00

  Saltvik 1858 6,24 % 2 377 34 597 227 5,88 % 2 242

  Sottunga 91 0,31 % 116 1 975 364 0,34 % 128

  Sund 1028 3,45 % 1 315 17 000 888 2,89 % 1 102

  Vårdö 448 1,50 % 573 6 336 425 1,08 % 411

  Summa 29 789 100 % 38 104 587 888 811 100 % 38 104 31 618,74 0,00 0,00

1) Beskattningsbar inkomst skatteår 2018

Mariehamns stad står för 39,42 % i förhållande till befolkning och 45,74 % i förhållande till beskattningsbar inkomst 42,570 %

För medlemskommunerna ingår andelen i KAD och i nettohyreskostnader i den allmänna betalningsandelen. 32 441,93

Inbetalt 31 618,74

Fordran 823,19
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Skatteuppgifter enligt N181 för skatteår 2018 

SKATTEFÖRVALTNINGEN

UPPGIFTER OM 

REDOVISNINGE

N ENLIGT 

DEBITERING

 

Kommuner

Skatt, som skall betalas 30 759 503 793,56

Redovisade förv - och kap.inkomstskatter smlgt 30549843724

Skatteåterbäring sammanlagt 2962957628

Kvarskatt 

sammanlagt

1163777774,57

Lands-kap Kmn   nr Namn

Kommunalskatt

F. jämf. föreg. år % Andel av samfundsskatt Förändring

Förvärvsinko

mster

Samfundss

katt

Totalt 

21 35 Brändö                                                    1 381 792,16    0 120 678 0 16,75 8 249 505 0,20 603 392 8 852 897

21 43 Eckerö                                                    2 562 324,55    0 118 930 0 18,50 13 850 403 0,20 594 652 14 445 055

21 60 Finström                                                  8 073 236,33    0 425 769 0 19,00 42 490 718 0,20 2 128 845 44 619 562

21 62 Föglö                                                     1 386 902,35    0 254 599 0 17,50 7 925 156 0,20 1 272 997 9 198 153

21 65 Geta                                                      1 037 868,07    0 9 054 0 17,50 5 930 675 0,20 45 271 5 975 945

21 76 Hammarland                                                3 972 983,90    0 97 510 0 17,25 23 031 791 0,20 487 550 23 519 341

21 170 Jomala                                                  15 375 760,51    0 1 193 094 0 16,50 93 186 427 0,20 5 965 468 99 151 896

21 295 Kumlinge                                                  1 033 593,72    0 7 865 0 19,00 5 439 967 0,20 39 327 5 479 294

21 318 Kökar                                                         718 849,48    0 4 670 0 19,75 3 639 744 0,20 23 348 3 663 093

21 417 Lemland                                                   6 166 536,91    0 87 653 0 16,75 36 815 146 0,20 438 263 37 253 408

21 438 Lumparland                                                1 280 025,11    0 66 793 0 19,50 6 564 231 0,20 333 964 6 898 195

21 478 Mariehamn                                               41 299 417,53    0 6 585 079 0 17,50 235 996 672 0,20 32 925 396 268 922 068

21 736 Saltvik                                                   5 194 599,70    0 808 152 0 17,00 30 556 469 0,20 4 040 759 34 597 227

21 766 Sottunga                                                      346 451,14    0 10 127 0 18,00 1 924 729 0,20 50 635 1 975 364

21 771 Sund                                                      3 278 888,22    0 37 215 0 19,50 16 814 811 0,20 186 076 17 000 888

21 941 Vårdö                                                     1 184 808,61    0 20 118 0 19,00 6 235 835 0,20 100 590 6 336 425

94 294 038 9 847 307 538 652 278 49 236 533 587 888 811
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  Befolkning efter kommun och år

2018

Brändö 449

Eckerö 961

Finström 2588

Föglö 534

Geta 514

Hammarland 1577

Jomala 5032

Kumlinge 315

Kökar 236

Lemland 2033

Lumparland 382

Mariehamn 11743

Saltvik 1858

Sottunga 91

Sund 1028

Vårdö 448

29789

Uppgifterna gäller 31.12. ifrågavarande år.

Senaste uppdatering:

20190329 09:00

Källa:

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)

Kontaktperson:

Ålands statistik- och utredningsbyrå (ÅSUB)  PB 1187  AX-22111 Mariehamn  018-25490  info@asub.ax

Copyright

Sort:

Antal personer
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