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Målsättningar 

Landskapsandelssystemet ska  
1) ge kommunerna möjlighet att tillhandahålla lagstadgad basservice  

• Målet nås genom inkomst- och kostnadsutjämning. 
 

2) vara enkelt och förutsägbart  
• Målet nås genom en steglös modell och ett fåtal parametrar som styr 

fördelningen. 
 

3) gynna hållbar tillväxt 
4) främja samarbete och samgång. 



Syfte 

Landskapsandelssystemet är ett utjämningssystem 
 
Systemet är en metod för att utjämna opåverkbara förutsättningar för kommunerna 
på inkomst- och kostnadssidan för att ge mer likvärdiga verksamhetsförutsättningar. 

 
Kommunen styr själv över sin egen resursfördelning.  



Helheten består av delar 

Systemet är en helhet – som består av 
flera delar 
 
Systemet är en metod för fördelning av 
resurser till kommunerna baserat på de 
olika delarna.  
 
 

Inkomstutjämning 
Komplettering av skatteinkomsterna 

 
Kostnadsutjämning 
Kostnadsbaserade landskapsandelar 

• Socialvård 
• Grundskola 

 
Stöd till skärgården 

 



Komplettering av skatteinkomsterna 

 

En inkomstutjämning med skattekraft som grund som innebär en 
komplettering av kommunernas skatteinkomster.  
 
Kommunerna behåller sina skatteinkomster som  kompletteras utifrån: 
• skattekraft, dvs. kalkylerad beskattningsbar inkomst per invånare 
• förvärvsinkomst- och samfundsskatt 
• medeltal av 5 skatteår. 

 
Utjämnar 95 % av skillnaden mellan den enskilda kommunens skattekraft 
och samtliga kommunernas skattekraft 
 
Nivån höjs med en uppräkningsfaktor (1,17) som kan justeras. 



Komplettering av skatteinkomsterna 

 

Utgör mellan 33 och 50 % av landskapsandelarnas totalvolym. 
 
Avsikten är att skattekompletteringen ska utgöra ca 45 % av volymen år 
2018, att jämföra med ca 10 % i dagens system.  

 
Ett större fokus på inkomstutjämning, dvs att skattekompletteringens 
andel av den totala volymen ökar jämfört med nuvarande system, gör det 
nya systemet mindre kostnadsdrivande än det nuvarande. 



Så fungerar skattekompletteringen  

 

Vi ökar Saltviks samfundsskatter med 500 000 euro år 2015. 
 
Tabellen visar att Saltvik förlorar ca 82 000 euro i 
skattekomplettering. Samtidigt ökar kompletteringen för alla 
andra kommuner utom Mariehamn. 
 
Nettoeffekten för Saltvik är 500 000 minus 82 000 euro,  
alltså 418 000 euro PLUS. 
 
Ca 84 procent av ökningen av samfundsskatter är till direkt 
positiv nytta första året för Saltvik. 

  Effekt 
Brändö 1 718 
Eckerö 3 502 
Finström 9 445 
Föglö 2 073 
Geta 1 873 
Hammarland 5 602 
Jomala 17 141 
Kumlinge 1 187 
Kökar 936 
Lemland 7 127 
Lumparland 1 491 
Saltvik -81 862 
Sottunga 371 
Sund 3 861 
Vårdö 1 652 
Mariehamn 0 
Åland -23 884 



Kostnadsbaserade landskapsandelar 

 

De kostnadsbaserade landskapsandelarna utgör ca 55 % av totalvolymen år 2018. 
  
• Landskapsandelar för socialvård 

 
• Landskapsandelar för den samordnade socialtjänsten 

 
• Landskapsandelar för grundskolan 

 
• Landskapsandelar för träningsundervisningen 



Förändringar efter remiss 1 

Grundskole-delens högsta intervall höjdes för att bättre motsvara regressionsanalysen 
och för att större enheter har större specialbehov.  
 
Ytterskärgårdens ersättningsgrad höjdes för att dels justera beräkningsgrunden i 
skattekomplettering, dels ersätta högre kostnader för vattenburen skolskjuts och stora 
ytor.  
 
Träningsundervisningen har flyttats från delen om utjämning till att återgå till hur det 
fungerar i det nu gällande systemet. 
 
Den s.k. Nyckelmodellen slopas som lagstadgad modell för kostnadsfördelning inom 
KST. Utjämningsmodellen finns inom landskapsandelssystemet. Kommunerna kan 
fortfarande välja att fördela kostnaderna inom KST enligt Nyckelmodellen. 



Förändringar efter remiss 2 

Skattekompletteringen har höjts, faktorn är nu 1,17 och ersättningsgraden 95 %. 
 
Socialvården, ersättningsgraden är 14 % år 2018 och sänks till 12,5 % år 2019. Detta 
som en del i att förverkliga besparingen. 
 
Ersättande skolor erhåller ett stöd enligt särskild lagstiftning. Stödet baserar sig på 
landskapsandelarna för grundskolan. Landskapet tar över det lagstadgade 
kostnadsansvaret för elever i ersättande skolor utan att det påverkar kommunernas 
landskapsandelar. 



Besparingen 

En besparing på 4 miljoner under två år. 
 
De totala landskapsandelarna sänks med ca 3 miljoner euro 2018. 
 
År 2019 sänks totalen med ytterligare 1 miljon euro genom en sänkning 
av ersättningsgraden av landskapsandelarna på socialvårdsområdet. 
 



2017 2018 Skillnad 2019
Nuvarande system Nytt system 2017-2018 Nytt system

Brändö 1 099 352 1 046 827 -52 524 1 054 065
Eckerö 2 308 659 2 189 077 -119 583 2 184 712
Finström 3 384 662 3 293 603 -91 059 3 356 152
Föglö 1 664 137 1 513 910 -150 227 1 431 507
Geta 1 827 074 1 682 141 -144 933 1 619 862
Hammarland 2 820 030 2 643 851 -176 179 2 585 679
Jomala 4 384 032 4 133 891 -250 140 3 994 389
Kumlinge 833 399 788 703 -44 697 785 858
Kökar 657 284 630 705 -26 579 643 201
Lemland 2 991 912 2 732 782 -259 130 2 565 736
Lumparland 788 747 719 327 -69 420 677 304
Saltvik 3 159 201 2 841 210 -317 992 2 608 175
Sottunga 212 781 192 406 -20 375 178 419
Sund 2 287 139 2 147 494 -139 644 2 115 566
Vårdö 1 490 319 1 419 639 -70 680 1 434 785
Mariehamn 6 155 473 5 866 945 -288 527 5 579 966
Totalt Åland 36 064 202 33 842 512 -2 221 690 32 815 372

Skillnaden i utfall 2017 och 2018 

  

Presentatör
Presentationsanteckningar
”2017”  ̶   utfallet enligt nuvarande system�”2018 ”  ̶   utfallet enligt det nya systemet inkl. besparing och övergångssystem (prognos)�”Skillnad ”  ̶  skillnaden i utfall mellan 2017 och 2018�”2019 ”  ̶   utfallet enligt det nya systemet inkl. besparing och övergångssystem (indexjustering av 2018)



Lagen träder i kraft 

Det nya systemet tillämpas från och med den 1 januari 2018 
 
Övergångsperiod 2018–2020 
• skillnaden utjämnas med 75 % 2018, 50 % 2019 och 25 % 2020 
• systemet får full effekt 2021 
 
Utjämningen under övergångsperioden sker i förhållande till 2017 
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