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Påminnelseavgift 
      
Utöver lagstadgad förseningsränta     5,- 

 

Fotokopior 
 
A4 upp till 50 ex    0,60 0,74 
A4 över 50 ex     0,30 0,37 

A3     1,- 1,24 
Förstoringar, förminskningar    1,50 1,86 
Tillägg för bestyrkta kopior    1,- 1,24 
Ideella föreningar i kommunen   0,10 0,12 
     

Färgkopior 
 
A4 upp till 50 ex    1,20 1,49 
A4 över 50 ex     0,60 0,74 
A3     2,- 2,48 
Förstoringar, förminskningar    3,- 3,72 
Ideella föreningar i kommunen   0,20 0,25 

 

Laminering 

 
Inplastning av handlingar i A4 format   3,- 3,72 
 

Kökar info 
 
Kommuninvånare och föreningar i kommunen   0,- 

 
Företag och samfund i Kökar 

Helsida     25,- 31,- 
Per spaltmillimeter    0,15 0,19 
 
Företag, samfund, personer och föreningar utanför Kökar 
Helsida     50,- 62,- 
Per spaltmillimeter    0,30 0,37 

 
Prenumeration per år    36,- 39,60 
     

Vatten- och avloppsverket 
 

Vattentaxa 
 

Grundavgift per år    105,- 130,20 
Kubikmeterpris    2,27 2,81 
 

Avloppstaxa 

 
Kubikmeterpris för anslutna    3,57 4,43 
Septikslam från slutna system per m³   13,65 16,93 
Septikslam från 3-kammarbrunn per m³   33,60 41,66 

 

Vatten 

 

Anslutningsavgift 40 mm ledning     1 680,- 
Per anslutningspunkt     472,50 
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Anslutningsavgifter omfattar en bostadslägenhet. För byggnader med flera bostadslägenheter skall 
en avgift per lägenhet erläggas för varje därpå följande lägenhet eller anslutningspunkt 
 

Avlopp 

 
Anslutningsavgift till självfall     1 890,- 

Per anslutningspunkt     630,- 
 
Anslutningsavgift med egen pump    1 470,- 
Per anslutningspunkt     315,- 
 

Kollektivtrafik 

 
Ersättningar som uppbärs av resenärerna 

Längs rutten      2,- 
 
Avvikelse från rutten     2,- 
 

Rutten är: Vålö vägskäl – Harparnäs (landskapsvägen) 
 

Kyllagret, Harparnäs 
 
Innehavaren är personligt ansvarig för nyckeln, nyckel hyrs endast ut åt privatpersoner i icke-

kommersiell verksamhet samt till företag registrerade på Kökar 
 
Årsavgift, kyllager    100,- 124,- 
Hyra kyllager, 7 dagar eller mera, per varje 7 dagars period 30,- 37,20 
Årsavgift för företag som inte är registrerade på Kökar  400,- 496,- 
 

Grundskolan 

 

Gymnastiksalen, klassrum samt övriga rum 
(gym. sal inkl. duschrum, omklädningsrum) 
 
Konferensgrupper, avgiftsbelagda kurser     
första timmen      15,- 

per tilläggstimme     5,- 
 
Terminsavgift för privatpersoner 
en timme per vecka     33,50 
två timmar per vecka     59,- 
fler än två timmar per vecka     83,50 

engångsavgift (per person och timme)    2,50 

 

Gymnastiksalen  

(med tillgång till matsal och hemkunskapskök) 
 
Tex över veckoslut (per person och dygn)    5,- 
 

Matsal 
 
Organisationer / enskilda per möte    33,50 

 

Datasalen 

(inkluderar användning av datainventarierna samt internet) 
 
Per timme      20,- 
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Slöjdsalen 

(inkluderar användning av alla verktyg) 
 
Per timme      20,- 

Fotolabbet 
(material ingår inte) 
 
Organisationer som hyr kontinuerligt 
första timmen      11,- 
per tilläggstimme       4,- 
 

• Vid iordningställande och undan plockning av utrymmen debiteras 15,- per timme när 

hyresgästen inte själv gör det 
• För Hem och Skolas, Skunks, 4H-distriktsmöten, samt klassmöten uppbärs ingen hyra 

• Ideella föreningar (vars hemort är Kökar) är hyresbefriade när de ordnar verksamhet för 
Kökarbor 

• Hyresfri användning får inte leda till kostnader för skolan, uppstår kostnader ersätts de av 
den som förorsakat dem  

• Vid exceptionella fall, såsom uthyrning av lokaliteter för längre perioder än tex ett 

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

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

bekostnad få städningen utförd till belåtenhet 
 

Byggnadsnämnden 

 

Avgifter för tillsyn över byggnadsarbetet 
 
1. Egnahemshus och tvåfamiljers hus samt tillbyggnad av dessa,  

ritningsgranskning samt förrättande av 2 – 3 syner   340,-  
     
2. Sommarstuga och bastu över 15 m² samt tillbyggnad av dessa, 
ritningsgranskning samt förrättande av 2 syner    550,-  
  
3. Uthyrningsstuga, övernattningsstuga, jakt- och fiskestuga, bastu  

under 15 m², granskning av ritningar samt förrättande av 2 syner 
Då flera stugor bygges efter samma ritning i grupp och kan synas  
på samma gång bör avgift erläggas till full ersättning för den  
första stugan och med 50 % nedsättning för varje ytterligare stuga  
hörande till samma byggnadslov  

Gäller även vid tillbyggnad     340,-  
 

4. Övriga byggnader samt tillbyggnad av dessa, 2–3 syner 
(ex. rens hus, tele hus, affärshus o.likn.)    340,- 
 
5. Vid byggande på öar och holmar vilka saknar fast bosättning höjs de  
enligt punkt 1 – 4 utgående avgifterna med    
  
(Detta tillägg berör ej ortsbo som själv står för båtforsla vid  

byggnadsnämndens och byggnadsinspektörens syneförrättningar)  590,- 
 
6. Våningshus samt hus innehållande flera än två lägenheter 

- granskning av ritningar per m²    0,40  
- byggnadsplatssyn      85,- 
- annan syn som förrättas under byggnadstiden    60,-  

- slut syn      115,-  
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7. Granskning av diverse ritningar 
 
a. byggande av tillfällig byggnad eller icke uppvärmbar ekonomibyggnad,  
för iståndsättande av byggnad som brunnit eller skadats på annat sätt   100,-  

 

b. väsentlig ändring av inre konstruktioner och andra sådana  
konstruktioner som kan jämföras med nybyggnad    100,-  

 
c. fasadändring      100,-  

 
d. eldstadsändring som kräver nytt  

kanalsystem      100,- 
  
e. ändring av bärande konstruktioner som icke kan anses vara nybyggnad 100,-  

 

f. sådan kiosk eller kolonistuga som icke kan anses vara byggnad samt för  
uppförande av musikestrad, danslave och liknande    100,-  
 

g. extra granskningar av ritningar     140,- 
 

h. byggnadsanmälan, inklusive ritningsgranskning,  
byggnadsplats- och slut syn      100,-  

 
Vid utförande av ovannämnda byggnadsåtgärder skall avgift erläggas för  
förrättande av de syner som kan komma ifråga enligt följande 

 
1. Syn som förrättas under byggnadstiden:    70,-  

 
2. Slut syn (gäller ej punkt h)     115,-  

 

Övriga åtgärder 
 
1. Förlängning av giltighetstiden för byggnadslov    100,-  

 
2. Användning av byggnad eller del därav till väsentligt annat ändamål än  
den använts eller i byggnadslovet avsetts att användas till    100,-  

 
3. Utstakning av byggnadsplats, varvid kostnaderna för hantlangare erläggs  
av sökande. Ingår ej i tidigare nämnd taxa för egnahemshus, sommarstugor,  
uthyrningsstugor och övriga byggnader (punkt 1 – 5)    170,-   

 
Byggnadernas volym beräknas enligt bestämmelserna i byggnadskartoteket 
Såvida syn verkställes på byggarens begäran i två eller flera skeden eller om ny syn av byggnaden 
eller någon del därav bör verkställas på grund av att byggnaden vid syn icke varit i godtagbart 

skick är byggherren skyldig att erlägga ovan föreskriven avgift särskilt för varje syn 
 

Ovannämnda avgifter uppbäres vid utgivande av byggnadslov eller annat av byggnadsnämnden 
beviljat tillstånd jämte därtill hörande handlingar åt sökande 
  

Miljötillstånd för enskilda avlopp 
 
WC / avlopp      190,- 
BDT mm      140,- 
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Sommarängen och Barnängen 
 

Måltidsavgifter 
 

Måltid övriga     8,77 10,- 
Jullunch övriga    17,54 20,- 
Måltid barn / skolbarn     5,50 
Måltid för pensionärer utifrån     7,- 
Måltid jämte transport hem      8,50 
Inneboende per dag     11,- 
Morgon / kvällsmål     2,65 

Kaffe med tilltugg     2,50 
Kaffe med tilltugg, övriga     2,50 
 

Måltid för de personer som av hälsoskäl inte kan tillgodogöra sig ordinär  
måltidsservice, exempelvis vid palliativ vård   
  
per dygn      3,50 

per månad      105,- 
 

Övriga avgifter 
 
Tvätt / kg för alla utom de boende på Sommarängen   6,- 
Tvätt / klädvård per månad för de boende på Sommarängen  10,- 
Bad, per person / gång     5,- 
Bredbandsavgift för boendes på Sommarängen / Sommarlängan / månad 5,- 

Trygghetslarm för boendes på Sommarängen /månad   10,- 
Trygghetslarm i eget boende / månad    20,- 
Hyra lokal vid Barnängen eller Sommarängen (samlingssal   

med tillgång till lilla köket vid Sommarängen)    
per dygn      35,- 
per timme      15,- 
Vid hyrning av fysioterapirum för första timmen   0,- 

Därefter för varje påföljande timme    0,- 
 
Ideella föreningar vars hemort är Kökar är hyresbefriade när de ordnar verksamhet för Kökarbor. 
Hyresfri användning får inte leda till kostnader för kommunen. Uppstår kostnader ersätts de av den 
som förorsakat dem. Lokaliteterna skall återställas i ursprungligt vårdat skick efter användning. 
Ordinär städning sköts av kommunens lokalvårdare      

  
För klienter som erhåller närståendevård och vars vårdare nyttjar sin lagstadgade ledighet 
debiteras högst 11,40 för vård och omsorg / dygn under maximalt 5 dygn / kalendermånad (lag 
om ändring av lag om klientavgift inom social- och hälsov. 6.6 2008/387)  

 

Hyra och avgift 
För service- och stödbostad uppbärs i enlighet med bostadens kvalitet följande hyra eller avgift 
 

Sommarängen 
 

Hyran för ett rum med del i gemensamma utrymmen är för närvarande 7,50 / m² totalt 300,- per 
månad. Elkostnad och vattenkostnad ingår i hyran 
Hyresbeloppet baserar sig på en total yta av 40 m² (motsvarar en enrumslägenhet i 
pensionärsbostäderna) I ytan ingår del i gemensamma utrymmen som matsal, dag sal, pentry, 
fysioterapi samt bastu och tvätt avdelning  
En kostnad om 10,- / mån tillkommer hyran för trygghetslarm samt 5,- / mån i bredbandsavgift 
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Sommarlängan 
 
Samma kostnad som vid Sommarängen, 7,50 / m². I hyran ingår vattenkostnad och Mise avgift, ej 
elkostnad 

En kostnad om 20,- / mån tillkommer hyran för trygghetslarm samt 5,- / mån i bredbandsavgift 
 

Trygghetslarm 
 
Trygghetslarm i eget boende bekostas av kommunen och en månadskostnad om 20,- tas ut av 
brukaren 
 

Socialservice 
 

Hemservice 

 
Ersättningsklassen för ensamstående person eller familj som erhåller hemvårds- eller 
hemvårdsstödsservice bestäms enligt bruttomånadsinkomsterna samt antal hemservicebesök. 
När en persons eller familjs bruttoinkomster understiger inkomstgränsen för den första 
ersättningsklassen uppbärs ingen avgift för hemservice. För fortgående och regelbunden 
hemservice uppbärs en månadsavgift. Avgiften bestäms enligt servicen kvalitet om omfattning 
samt enligt klientens betalningsförmåga och familjens storlek. 

Med regelbunden hemservice avses service som erhålles minst en gång/vecka. 
Ett debiterbart besök är 30 minuter. 
Taxan tillämpas på socialvård som ordnas av kommunen i enlighet med landskapslagen om 
planering av och landskapsandel för socialvården (ÅFS 71/93). I de fall denna taxa inte reglerar 
avvikande, gäller lagen (FFS 734/92) och förordningen (FFS 912/92) om klientavgifter inom social- 
och hälsovården och socialvårdslagen (710 912/92). Enligt §2 punkten 2 och 4 i 

landskapsförordningen (1995/103) kan avgifter inom socialvården uppbäras enligt kommunens 

egna fastställda grunder 
 
Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande 
 
Avgiftstabell 
 

Antal personer Bruttoinkomstgräns Vårdklass A Vårdklass B Vårdklass C 
1        588,- / månad 17 % 26 % 35 % 
2     1 084,- / månad 11 % 16 % 22 % 
3  1 701,- / månad   9 % 13 % 18 % 
4     2 103,- / månad   7 % 11 % 15 % 
5   2 546,- / månad   6 % 10 % 13 % 
6     2 924,- / månad   5 %   8 % 11 % 

 
När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 357,- och betalningsprocenttalet 

sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person. Inkomstgränsen indexjusteras 
regelbundet vartannat år utifrån förändringen i folkpensionsindex. Socialsekreteraren uträknar 
avgift utifrån förändringen i folkpensionsindex. Social- och hälsovårdsministeriet publicerar de 
indexjusterande beloppen i Finlands författningssamling inom november månad av justeringsåret 
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Vårdklass 
 
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i vårdklasser enligt följande 
 
Vårdklass   Vårdbehov    

A     1 – 3 besök/vecka 
B     4 – 7 besök/vecka 
C   8 eller fler besök/vecka 
 
Avgiften räknas fram på följande sätt; fribeloppet är 588,- / 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. 
Avgiften fastställs för ett kalenderår i taget. Hemservice avgiften debiteras en gång per månad. 
Minimiavgift för regelbunden hemservice är 20,- / månad 
  

Tillfällig hemservice 

 
Alla klienter som har hemhjälp mindre än 1 gång / vecka per besök 
 
15 min – 1 h      10,- 
1 h – 5 h (varje därpå följande timme 5,-)    10,- + 

Över 5 h      15,- 
 
För tillfällig hemservice kan tas ut en skälig avgift som kommunen bestämmer, ej inkomstbaserad 
 

Tillsynsavgift 
 
Fast avgift per gång     2,- 
 

Tillämpas om klienten inte har annan hemservice 
 

Dygnskostnad för utomstående kommuner 
 
En beräkning av bruttodygnspriset per plats vid serviceboendet Sommarängen har gjorts på basen 
av 2019 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. 167,89 / dygn. I priset ingår all service 

förutom hyra som tillkommer om 10,- / dygn  

 

Färdtjänst 
 
Färdtjänst beviljas enligt socialvårdslag alternativ handikappservicelagen av tjänsteman utgående 
från läkarutlåtande. Socialnämnden kan dock på anhållan, efter prövning, av särskilda skäl bevilja 

utökad färdtjänst utöver ovanstående 
 
Avgift 
 

För färdtjänst erlägger klienten 25 % av de totala taxikostnaderna, dock så att ”självriskandelen” 
alltid är minst 5,- / enkelresa. Kommunen betalar resten av kostnaden. 
Färdtjänst beviljas för max 6 enkelresor / månad därav 2 enkelresor som kan användas utanför 
Kökar dock inom Åland (totalt 72 enkelresor per år). Vad gäller egenavgiften för färdtjänst vid 
bastutransport (tur och retur), tillkommer färdtjänstbiljetter utöver de 6 enkelresor per månad. 
Egenavgiften för bastutransport är 25 % av resans belopp, dock minst 5,- 

 
Om du har ett gravt funktionshinder kan du beviljas färdtjänst enligt handikappservicelagen. 
Färdtjänst enligt handikappservicelagen berättigar till minst 18 enkelresor / månad, förutom 
arbets- och studieresor. Enkelresor betyder att resan sker utan avbrott eller avstigning 
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HSL: FÄRDTJÄNSTKVITTO enligt Lag om service och stöd pga handikapp (380/1987) 

8§ 2mom och förordn. om service och stöd pga handikapp (759/1987) 4§. Får högst 
vara en avgift som motsvarar den avgift som uppbärs i offentlig trafik på orten eller 

annan därmed jämförbar skälig avgift. (förordn. om klientavgifter inom social- och 
hälsovården). 18 enkelresor / månad  

 
 
 
Färdtjänsten inom specialomsorgen är enligt lag avgiftsfri. För fritids-/arbets- och studieresor 
betalas en självrisk som högst får vara en avgift som motsvara den avgift som uppbärs i offentlig 

trafik på orten eller annan därmed jämförbar skälig avgift. (förordn. om klientavgifter inom social- 
och hälsovården) 
 

Stödperson 
 
Socialnämnden har den 24.11 2014 behandlat arvodesnivån för stödpersoner och beslutat att 
fastställa en ersättning att utgå enligt vårdtyngd och utnyttjad tid. Detta för att göra det mer 
rättvist mellan stödpersonerna och deras arbetsinsatser. För varje stödperson skrivs ett skilt avtal 

och en vårdplan 
 
Ersättning 
 
Timarvode  (mellan kl. 07-22)   4,-  
Kategori 1  avlastning    4,- 

Kategori 2   vårdkrävande    5,- 
Kategori 3   mycket vårdkrävande    6,- 
 
Kostnadsersättning, enligt separat redovisning max   42,-/ månad 
Övriga kostnader enligt överenskommelse 

Övernattning       10,- / natt 
 

Kilometerersättning betalas enligt AKTA-avtalet mot redovisning. Kostnadsersättningen för 
aktiviteter ersätts enligt redovisade kvitton. Kostnadsersättningen beskattas ej medan arvodet är 
en beskattningsbar inkomst 
   

Närståendevård 

 
Landskapslag (1995:101) om tillämpning i landskapets Åland av riksförfattningar om socialvård Lag 
om stöd för närståendevård (FFS 937/2005) 
 
Enligt Lag om stöd för närståendevård (FFS937/2005) kan en kommun ordna den avlösarservice 

som behövs under närståendevårdarens ledighet eller annan tillfällig frånvaro genom att med en 
person som uppfyller kraven i 3§ 3 punkten ingå ett uppdragsavtal där personen förbinder sej att 

ge vården 
 
Stöd för närståendevård avses vård av exempelvis en äldre, handikappas eller en sjuk person i 
hemmet som ordnas med hjälp av en anhörig eller annan närstående till personen som vårdas. 
Stöd för närståendevård är en lagstadgad social service som ekonomiskt utgörs av ett arvode. 

Arvodets storlek är beroende på hur bindande och krävande vården är. Arvodet är skattepliktigt 
och pensionsgrundande. Närståendevården går i praktiken till så att ett avtal görs upp mellan 
kommunen och den som vårdar. Närståendevårdaren och vårdtagaren måste vara överens om att 
man önskar ansöka om närståendevård. I avtalet beslutas bland annat om avlastning och rätt till 
ledighet. Närståendevårdaren har rätt till minst fem dagars ledighet om man som 
närståendevårdare varit bunden vid vården dygnet runt eller regelbundet varje dag. Avlastning kan 

tex erbjudas på Sommarängen eller med hjälp av hemservicen 
 
Avlastning för närståendevård enligt lagstadgad rätt till ledighet 
5 dygn / månad 11,40 / dygn vid vistelse på Sommarängen 
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Avlösartjänst 
 
Ersättning 
 

Barn och ungdom under 18 år 
Ersättningsklass I  under 5 timmar    12,75 / gång 
  över 5 timmar    25,52 / dag 
Ersättningsklass II under 5 timmar   9,30 / timme 
  över 5 timmar    54,23 / dag 
Ersättningsklass III under 5 timmar   13,82 /timme 
  över 5 timmar    75,50 / dag 

Ersättningsklass IV under 5 timmar   17,90 /timme 
  över 5 timmar    95,85 / dag 
 

 
Personer över 18 år  
Ersättningsklass I  under 5 timmar    12,75 / gång 

  över 5 timmar    25,52 / dag 
Ersättningsklass II under 5 timmar   9,30 / timme 
  över 5 timmar    54,23 / dag 
 
Ersättningsklass III under 5 timmar   13,82 /timme 
  över 5 timmar    75,50 / dag 
Ersättningsklass IV under 5 timmar   17,90 /timme 

  över 5 timmar    95,85 / dag 
 

Vård av rusmedelsmissbrukare 
 
För vård av rusmedelsmissbrukare uppbärs följande avgifter 

På vårdanstalt och akutvårdsstationer - enligt anstaltens taxa 
Ifråga om avgifterna iakttas i tillämpliga delar vad som avgiftsförordningen är stadgat om 
anstaltsvård 

 

Barnängen 
 

Barndagvård, förskola och ”eftis” 
 
Ersättningsklassen för barn som erhåller vård i daghem eller familjedagvård bestäms enligt barnets 

och dess försörjares kontinuerliga bruttoinkomster enligt ett avgiftssystem som baserar sig på 
barnomsorgslagen 5 kap (ÅFS 86/2011). Avgiften bestäms enligt betalningsförmåga för ett 
verksamhetsår i sänder, men justeras dock under året ifall servicemottagarens betalningsförmåga 
varaktigt förändras, t.ex. vid löneförhöjningar, eller avgiften visar sig vara felaktig. 
Dagvårdsavgifterna uppbärs enligt anmälningar för totalt 11 månader under verksamhetsåret. 

Avsikten med detta är att familjen inte skall behöva betala dagvårdsavgift för semestertiden. 
Vårdnadshavarna ansvarar för att fullständiga inkomstuppgifter lämnas. Till utredningen skall 

förutom aktuella löneintyg även bifogas intyg på senast verkställda beskattning 
 
Den månatliga barnomsorgsavgiften räknas ut på basen av bruttomedelmånadslöner samt 
familjens övriga regelbundna inkomster. Som inkomster räknas löneinkomster av huvud- och 
bisysslor, arbets-, familje- och folkpensioner, inkomster av självständig yrkesutövning och 
företagarverksamhet, arbetslöshetsersättning och kassaunderstöd, underhållsbidrag och –stöd, 
ränte-, dividend- och hyresinkomster eventuella övriga kapitalinkomster samt dagpenning från 

FPA. Från inkomsten avdras underhållsbidrag som underhållsskyldig betalar för barn. Som 
inkomster räknas bl.a. inte barnbidrag, handikapp bidrag, vårdbidrag för barn, bostadsbidrag, 
studiestöd, stöd för närståendevård och stöd för vård av barn i hemmet. Hänv. i övrigt till 23 § 
barnomsorgslagen 
 
En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för den barnomsorg som vårdnadshavare enligt 4 kap. har 

rätt till, under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång 
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En barnomsorgsavgift ska inte uppbäras för sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte 
enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående specialomsorger om 
utvecklingsstörda 
 
Eventuella indexjusteringar kan tillkomma under år 2021 

 
Avgiften skiljer mellan hel-, 80 % och halvdagsvård enligt följande 
 
Heldagsvård  Deltidsvård  Halvdagsvård 
max 230,-  max 184,-   max 138,- 
(över 35 h/v)  (25 - 35 h/v)   (max 25 h/v) 

 
Inkomstgränserna är som följer 
 
Familjens  Nedre  Högsta  Bruttoinkomst som ger 

storlek inkomstgräns   avgiftsprocent  maxavgift (230,-) 
  

2 1 248,-      11,5    3 248,- 

3 1 456,-       9,4     3 902,80 
4 1 664,-       7,9     4 573,40 
5 1 872,-         7,9    4 783,40 
6 2 080,-         7,9    4 991,40 
 
Familje- Inkomst- Högsta Inkomst Inkomst Max-          Minimi- 
storlek euro/månad avgifts- som ger som ger avgift avgift 

enligt avgifts-  procent maxavgift avgift   
systemet   230,-/månad    
 
2 1248,- 11.5  3248,- 1334,95 230,- 10,- 

3 1456,-   9,4  3902,81 1562,40 230,- 10,- 
4 1664,-   7,9 4575,39 1790,60 230,- 10,- 

5 1872,-   7,9 4783,39 1998,60 230,- 10,- 
6 2080,-   7,9 4991,39 2206,64 230,- 10,-
    
Inkomstgränsen för fastställande av dagvårdsavgift indexjusteras vartannat år 
 
Till familjen räknas personer som lever i gemensamt hushåll i ett äktenskap eller 
äktenskapsliknande förhållande och deras minderåriga barn som bor i samma hushåll. Om familjen 

består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund för avgiften höjas med 
125,- för varje följande minderårigt barn i familjen. Lägsta grundavgift som debiteras är 10,- 
 
Såsom avgiftsgrundande inkomst beaktas inte 
 

• Barnbidrag 

• Handikapp bidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare 

• Barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen 
• Bostadsbidrag 
• Sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring 
• Stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i 

militärunderstödslagen (FFS 781/1993) 
• Studiestöd 
• Stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen (1988:39) 

om sysselsättningsfrämjande utbildning 
• Ersättning för uppehälle enligt lagen om folkpensionsanstaltens rehabiliteringsförmåner 

(FFS 566/2005) 
• Sysselsättningsstöd enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk verksamhet  
• Stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan 

behörighetshöjande verksamhet 

• Stöd för närståendevård samt 

• Stöd för vård av barn i hemmet 
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Såsom avgiftsgrundande inkomst betraktas betalda underhållsbidrag för barn, periodiskt underhåll 
till tidigare make samt förmån som ska betalas i pengar och i vilken i samband med överlåtelse av 
en fastighet har förbehållits för en viss tid eller livstid (sytning) 
 

Syskonrabatt 
 
Då syskonrabatten uträknas avses familjens yngsta barn i barnomsorg som det första barnet. För 

det andra barnet sänks månadsavgiften med 20 % och för de därefter följande barn sänks avgiften 
för dessa med 50 % 
 

Inskolning 
 
Avgiftsbelagd från första dag barnet börjar sin inskolning 
 

Förskola 
 
Förundervisningen blir avgiftsfri (september-maj) upp till 25 timmar / vecka enligt ny landskapslag 
per den 1.1.2021 om barnomsorg och grundskola (ÅFS 2020:32) 

 
För de förskolebarn som har en plats på 100 % skulle för den resterande tiden uppbäras avgift 
enligt 60 % av en heltidsplats och för de som har en plats på 80 % skulle för den resterande tiden 
uppbäras avgift enligt 30 % av en heltidsplats. För de förskolebarn som har en halvdagsplats på  
60 % skulle ingen avgift alls uppbäras 
 

Fritidsverksamhet (eftis) 
 
Fritidsverksamheten följer läsårets arbetsdagar för lågstadieskolor. Verksamheten är lagstadgad 

från 1.1.2012 enligt den nya barnomsorgslagen. Kommunen bestämmer själv avgiften för 
verksamheten. 

Rätt till kommunal barnomsorg dagtid under skoldagar i fritidsverksamhet har vårdnadshavaren för 
sitt barn i följande fall 
 

• Under den tid barnet är i åk 1 och 2 samt vårdnadshavarna förvärvsarbetar, studerar eller 
är arbetssökande 

• Under den tid ett barn med elvaårig läroplikt fullgör sin läroplikt i enlighet med 
grundskolelagen för landskapet Åland 

• Under den tid en studerande på gymnasialstadienivå deltar i utbildning i enlighet med 
läroplan för yrkesträningsundervisning, med beaktande av den studerandes behov  

• Under den tid ett barn i behov av särskilt stöd bedöms vara i behov av fritidsverksamhet 
 

Avgiften för eftermiddagsverksamhet under skolans arbetsdagar är ett fast belopp per månad och 
baserar sig på 50 % av en heltidsavgift vid daghemmet under skolterminerna, dvs 115,- som 
divideras med divisor 20 dagisdagar/månad. 
Eftis avgiften blir de nyttjade dagarna x dagisavgiften. Med maxtaxa 115,- blir avgiften 5,75 per 

dag för eftisvård. Skulle timantalet överskrida 5 timmar per dag, blir avgiften uträknad efter antal 
timmar per dag.  
Avgiften betalas för de dagar föräldrarna eller vårdnadshavaren anmält att barnet är i behov av 

eftis. Avgiften betalas även för de dagar barnet är frånvarande om föräldrarna anmält att barnet 
skulle ha en eftis dag 
 

Avgifterna för tillfälliga barn i vård 
 
Med ”tillfälliga barn i vård” avses barn som vårdas högst 1 dag/vecka eller 4 dagar/månad. För 
tillfällig dagvård får en avgift som kommunen fastställt bestämma 
 
Heldag (mer än 6,5 timmar)     12,- / dag 

80% dag (högst 6,5 timmar)    10,- / dag 
Halvdag (högst 5 timmar)         7,- / dag 

Uppbärs inte 
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Avgift som är mindre än 10,- för ett barn uppbärs inte 
 

Kommunens skyldighet att som boende- eller vistelsekommun ordna barnomsorg  

 
Kommunen ska ordna barnomsorg för de barn för vilka kommunen är hemkommun enlig lagen 
(FFS 201/1994) om hemkommun. Kommunen ska ordna barnomsorg också för barn som till följd 
av sina vårdnadshavares arbete, studier eller motsvarande skäl är bosatta i kommunen trots att 
barnet inte har någon hemkommun på Åland eller barnets hemkommun är en annan kommun 
enligt lagen om hemkommun. Av särskilda skäl ska kommunen tillhandahålla barnomsorg för andra 

barn som vistas i kommunen 
 
 

Tillfällig barndagvård (högst 1 månad) för icke fast bosatta 
 

• Avgiften per barn och vårddag är 17,- oberoende av längden på vårddagen 
• Åtminstone ett Kökars barn bör vara inskrivet för vård ifrågavarande dag och tidpunkt för 

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

måltidskostnader) 
• Gruppstorlekar och övriga bestämmelser får ej överskridas 
• Barnet bör ha dagvårdsvana 
• Avgift för inskolningsdagar 
• Konkreta vårdplatser får ej erbjudas före de egna gruppstorlekarna klarnat 

 

Månadskostnad för utomstående kommuner 
 
En beräkning av bruttodygnspriset per plats inom barnomsorgen har gjorts på basen av 2019 års 

bokslut. Beräkning av månadskostnad är uträknad enligt Barnängen samt centralkökets 
verksamhetskostnad.  Månadskostnad för utomstående kommuner är 497,97 per månad. 

 

Nyinflyttade familjer  
 
Gratis barndagvård under 4 månader från inflyttning till kommunen förutsatt att barnet är skrivet 
på Kökar vid nästföljande årsskifte 
 

Stängning av dagis 
 
Dagiset kan stängas när barnantalet är lågt, som t.ex. vid olika s.k. ”klämdagar”. För dylika dagar 

när daghemmet håller stängt pga. lågt barnantal ges avdrag på dagvårdsavgiften för ifrågavarande 
dagar. Dagiset strävar efter att hålla stängt under juli månad pga. semesterledighet 
      

Avvikelser från den fasta månadsavgiften 
 

Full månadsavgift uppbärs alltid, dock med följande undantag 
• Om barnet är frånvarande pga. sjukdom alla verksamhetsdagar under kalendermånaden 

betalas ingen avgift för den månaden 
• Om barnet är frånvarande pga. sjukdom sammanhängande mer är 10 verksamhetsdagar 

per kalendermånaden betalas halv månadsavgift mot uppvisande av läkarintyg 
• Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom under 20 verksamhetsdagar i följd 

alla dagar, betalas halv månadsavgift, denna frånvaro meddelas skriftligen senast två (2) 
veckor före till dagvården 

• Avgift uppbärs inte för skoluppskovsbarn 
• För sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen om 

tillämpning av lagen angående specialomsorger om utvecklingsstörda och specialfritidshem 
(ÅFS 1978:48) uppbärs ingen avgift  
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Beslutanderätt 
 
Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på socialnämnden vid följande delområden 

 
• Barnomsorg 
• Barnskydd och ungdomsvård 
• Nykterhetsarbete och drogfrågor samt missbrukarvård 
• Handikappservice, därtill ansluten boendeservice och institutionsvård 
• Hemservice 
• Socialt arbete, handledning, rådgivning, utredning av sociala problem och utkomststöd 

 

Anvisningar om tillämpningen 
 
Närmare anvisningar om tillämpningen av denna taxa ges vid behov av socialnämnden 

 

 

 

 


