
Avgifter och taxor 

 
Renhållningsavgifter 

 
Hushåll med stadigvarande Fritidsboende som komposterar 

 boende som komposterar 
 
Personer  
1 160   204 
2 204   204 
3+ 292   204 
 

Hushåll med stadigvarande Fritidsboende som   
boende som ej komposterar  ej komposterar 

Personer  
1 200   260 
2 260   260 
3+ 382   260 
 
För fastighetsinnehavares andra fastighet betalas endast 45 euro under förutsättning att 
den som nyttjar fastigheten är fastighetsinnehavaren. Om ett annat hushåll nyttjar den 
andra fastigheten uppbärs full avgift. För fastighetsinnehavares tredje och fler fastigheter 
0 euro under samma förutsättning som ovan. Priserna inklusive moms. 
 
Uthyrningsstugor utan eget avtal med renhållningsentreprenören: 
210 euro per stuga utan kompost 
154 euro per stuga med kompost 
 
Uthyrningsstugor som har egen hämtning av allt debiteras 0 euro. Uthyrningsstugor med 
egen hämtning av restavfall men där återvinningsmaterial förs till kommunens 
uppsamlingsplatser debiteras ekoavgift a 45 euro per stuga. 
 
Hyreshus med egen hämtning behandlas analogt med detta. 
 
Alla föreningar är avgiftsbefriade. 
 
Övriga juridiska personer utan eget avtal med entreprenören: 
8,95 per 240 liters kärl plus ekoavgift 45 euro. 
 
Bygglovsavgifter 
 
Egnahemshus, hus med högst två lägenheter granskning 
av ritningar samt förrättande av nödvändiga syner.               220 euro + 2 euro/m2 
 

Fritidshus, granskning av ritningar samt 

förrättande av nödvändiga syner.       
 390 euro + 4 euro/m2        
                                  
Uthyrningsstuga granskning av ritningar samt 
förrättande av nödvändiga syner    220 euro +2 euro/m2

  
För följande uthyrningsstuga/ stugor med samma ritning halva        
ordinarie pris per stuga.   



Bastu, gäststuga, granskning av ritningar samt                                                       
förrättande av nödvändiga syner.             350 euro + 4 euro/m2 
      
Ekonomibyggnad med uppvärmbara utrymmen,  
granskning av ritningar samt 
förrättande av nödvändiga syner   190 euro + 2euro/m2  
 
Övriga ekonomibyggnader, granskning av ritningar 
samt förrättande av nödvändiga syner.  170 euro + 2 euro/m2 
 

 

 TILLSYN ÖVER ÖVRIGA TILLSTÅNDSBELAGDA ÅTGÄRDER 

Byggnadsanmälan och byggnadslov för mindre byggnader/ 

konstruktioner/tillbyggnader        100 euro + 4 euro/m2 dock minst 150 euro 

             

Ändring av bärande konstruktion, brandteknisk sektion eller 
utrymmningsväg, delning av en lägenhet eller någon annan 
motsvarande ändring av konstruktioner, som inte anses vara 
jämförbar med ombyggande: 
                                                                   - per byggnad  150 euro       

Ändring av fasad 
En sådan ändring av fönsterindelningen, ytterväggens 
beklädning, taktäckningsmaterialet eller dess färgsättning 
eller annan sådan ändring av fasaden som väsentligt påverkar 
byggnadens yttre: 

- per byggnad                   100 euro 

- därtill per fasad                10 euro 
 

ÖVRIGT 

Tillstånd för tidig byggstart        120 euro 
Ändring av beviljat bygglov             60 euro 
Ändring av klassificering från fritidsboende till    
stadigvarande       220 euro 
Avgift med anledning av kostnader förorsakad av inledande av byggande innan 
byggnadslov beviljats eller vunnit laga kraft. Försummelser som uppdagas vid 
byggnadsinspektion som är utöver i byggnadslov beslutade syner.    200 euro 
 
Övriga byggnadstillstånd, som kräver byggnadslov som:     

• Byggande av nöjespark, idrottsplats, campingplats, skjutbana, motorbana, 
småbåtshamn med plats för flera än 10 båtar samt torn avsett för allmänheten 

• Uppställande av husvagn, buss eller liknande fordon samt fastgöring av fartyg 
eller anläggning på vatten för en tid över två månader 

• Fast cistern eller liknande anordning med en volym över 10 m3   200 euro  

     
Alla byggnadernas ytor beräknas enligt den sammanlagda m2 ytan   
Vatten och avloppsavgifter 

AVLOPPSTILLSTÅND 
Avloppstillstånd för enskilda avloppsanläggningar < 25 personer   150 euro 



Avloppstillstånd för större anläggningar söks hos ÅMHM. 

 
Anslutningsavgift kommunens reningsverk och vatten på Vårholm 
Per bostadstomt från 1.1.2016 

 
Avlopp 4080 € exkl moms. Moms tillkommer ej. 
 
Vatten 3570 €  exkl moms. Moms tillkommer ej. 

Företag som ansluts betalar priset multiplicerat med hur många hushåll deras 
användning motsvarar. 

 
Taxa för bruksavgifter Vårholms brunn och reningsverk  

Avlopp 3,06 €/ m3  exkl moms. Moms debiteras. 
Vatten 3,06 €/ m3 exkl moms. Moms debiteras.  
  
Företag och därmed jämställda måste installera plomberade mätare för vatten och 
avloppsvattenanslutningar. Mätarna måste placeras tillgängliga för avläsning. 
 
Hushåll på kommunens bostadsområde ska ansluta sig till kommunens reningsverk 
och erlägga de av kommunen fastställda taxorna. 

 
Taxa för bruksavgifter andra brunnar och reningsverk 

     Avlopp                       3,06 euro/ m3 exkl moms. Moms debiteras. 
     Vatten  1,13 euro/ m3 exkl moms. Moms debiteras. 
 
Taxor för Gulldunge reningsverk 
Avlopp 3,06 euro / m3 exkl moms 
Externslam 24,70 euro/ m3 exkl moms 
  
Snöplogning 
Snöplogning av privata infarter:  150 euro ink moms om betalt före 1 dec 
                      250 euro ink moms om betalt efter siste nov
   
Tillfällig hyra av kommunens lokaler                  
Hyrestagare 
Grupp A 
Ideella föreningar med verksamhet i Kumlinge 
Icke vinstdrivande kursanordnare 
Privatpersoner som anordnar minnesstund i samband med begravning 
 
Grupp B 
Offentliga myndigheter/institutioner 
Politiska organisationer 
Religiösa grupper 
Privatpersoner 
 
Grupp C 
Näringsidkare 
 
 
Hyresregler 
Respektive lokals verksamhetsledare fattar beslut om uthyrning och avgör om önskad 
uthyrning är förenlig med verksamhetens drift.  
 



För att få hyra lokal på Annagården skall huvudsyftet med hyrandet vara att erbjuda 
hemvårdsklienter en aktivitet eller tjänst. 
 
Grupp C får inte hyra lokal under nattetid och får heller ej hyra lokal för omfattande eller 
tätt återkommande verksamhet. 
 
Avgift 
Grupp A är befriad från hyra 
Grupp B betalar hyra enligt nedanstående tabell 
Grupp C betalar hyra enligt nedanstående tabell 
Ev. moms tillkommer. 
 
 
Kumlinge skolbyggnad – Ansvarig för uthyrning: Bildningschefen 
Gymnastiksal 20 euro per dygn/gång 
Matsal plus kök 100 euro per gång 
Matsal  20 euro per dygn/gång 
Hemkunskapssal 50 euro per dygn/gång 
Klassrum  20 euro per dygn/gång 
Andra delar av skolan enligt överenskommelse 
 
Annagården - Ansvarig för uthyrning: Hemtjänstledaren 
Allmänna utrymmen 50 euro per dygn/gång 
 
Kommunhuset - Ansvarig för uthyrning: Kommundirektören 
Mötesrummet 20 euro per dygn/gång 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOCIALA AVGIFTER 
 
1 § Tillämpningsområde 
 
Vid fastställandet av avgifter, ersättningar och hyror för i 17 § socialvårdslagen (FFS 
710/82) avsedd socialservice iakttas vad som därom är stadgat och i denna taxa 
bestämt. Taxan tillämpas på socialvård som ordnas av kommunen i enlighet med 



landskapslagen om planering av och landskapsandel för socialvården (ÅFS 71/93) samt 
på barnomsorg i enlighet med barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 86/2011). 
  
I de fall denna taxa inte reglerar avvikande, gäller lagen (FFS 734/92) och förordningen 
(FFS 912/92) om klientavgifter inom social- och hälsovården. 
 
 
2 § Ersättningsklasserna för hemservice 
 

Ersättningsklassen för ensamstående person eller familj som erhåller hemvårds- eller 
hemvårdsstödsservice bestäms enligt bruttoinkomsterna på följande sätt: För fortgående 
och regelbunden service uppbärs en månadsavgift. Avgiften bestäms enligt servicens 
kvalitet och omfattning och familjens storlek. Månadsavgiften uppgår till högst det 
eurobelopp av de brutto- 
månadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocent 
anger. 
 

  Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande: 
 

  
 
När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 348 euro och 
betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje därpå följande person. 
 Avgiften fastställs för ett kalenderår i sänder. 

• Ifall klientens vårdbehov eller inkomster ändras väsentligt och varaktigt under 
året kan avgiften justeras mitt under perioden (ändring av inkomsten minst 20 
%). 

• Avgiften får inte överstiga kommunens kostnader för produktionen av tjänsterna. 
 
Utgående från vårdbehovet indelas klienterna i följande kategorier: 

A. Stort och fortlöpande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, mera är 20 
timmar per månad. Betalar maximimånadsavgift. 

B. Betydande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 15-19 timmar per 
månad. Betalar 75 % av maximimånadsavgiften. 

C. Mindre behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 10-14 timmar per 
månad. Betalar 50 % av maximimånadsavgiften. 

D. Litet behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, 5-9 timmar per månad. 
Betalar 25 % av maximimånadsavgiften.  

 
Tillfälligt vårdbehov, betalar en timavgift, 6 euro per timme. 
3 § Barnomsorgsavgifter 
 
Månadsavgifter 
Avgift för barn som erhåller i barnomsorgslagen för landskapet Åland (ÅFS 86/2011) 
avsedd vård i daghem, familjedaghem, gruppfamiljedaghem och fritidshemsverksamhet 
bestäms enligt familjens storlek och betalningsförmåga och betalas i form av en 
månadsavgift. Avgiften fastställs för ett kalenderår i sänder. 
 

Antal personer  Inkomstgräns €/mån Betalningsprocent
1 573 35 % 

2   1057 22 % 

3 1657 18 % 

4 2050 15 % 

5 2481 13 % 

6 2849 11 % 



Som grund för beräkningen av barnomsorgsavgifterna läggs de förvärvs- och 
kapitalinkomster som överskrider bruttoinkomstgränserna i tabellen nedan.  
Avgiften fastställs årligen och om inkomsterna därefter under året varaktigt ändras med 
tio procent eller mer ska uppgifter om detta ges till kommunen, som då fastställer en ny 
avgift. 
 
Ny avgift fastställs även under året då familjens storlek förändras och då barnets vårdtid 
varaktigt förändras. 
 
Om de månatliga inkomsterna varierar, beaktas som månadsinkomst den genomsnittliga 
månadsinkomsten under det föregående året. 
 
Som skattepliktiga inkomster beaktas motsvarande inkomster som har fastställts vid den 
senast verkställda beskattningen. 
 
Barnomsorgsavgift uppbärs inte för den barnomsorg som vårdnadshavaren har rätt till 
under det år ett barn har beviljats uppskov med att inleda sin skolgång. 
Barnomsorgsavgift uppbärs inte året innan barnet börjar skolan. 
Barnomsorgsavgift uppbärs inte för sådan del av barnomsorg som ges i habiliterande 
syfte enligt landskapslagen (1978:48) om tillämpning av lagen angående 
specialomsorger om utvecklingsstörda. 
 
Barnomsorgsavgift tas inte ut av den familj som har en inkomst som uppgår till högst de 
belopp som anges i tabellen nedan. 
 
 
Familjens 
storlek 

Inkomstgräns Avgiftsprocent  Inkomst som 
ger maxavgift 

2 pers 1 200 € 11,5%  3 200,00 

3 pers 1 400 € 9,4%  3 846,81 

4 pers 1 600 € 7,9%  4 511,39 

5 pers 1 800 € 7,9%  4 711,39 

6 pers 2 000 € 7,9%  4 911,39 
Om familjen består av fler än sex personer, ska den inkomstgräns som ligger till grund 
för avgiften höjas med 200 euro för varje följande minderårigt barn i familjen. 
 
Som inkomst räknas 
- den inkomst som barnet har, 
- den inkomst som med barnet sammanlevande vårdnadshavare har samt 
- i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare, den inkomst som en 
person som är        sammanboende med vårdnadshavaren i äktenskap eller 
äktenskapsliknande eller i stadigvarande  former i gemensamt hushåll, men som inte är 
barnets vårdnadshavare. 
 
 
Med familj inberäknas de vårdnadshavare som lever samman med barnet. I familjen 
inräknas även den som vårdnadshavaren stadigvarande i äktenskap eller under 
äktenskapsliknande former har gemensamt hushåll med och som inte är barnets 
vårdnadshavare, i det fall barnet sammanlever med endast en vårdnadshavare. 
Dessutom inräknas de barn för vilka dessa är underhållsskyldiga om de bor i samma 
hushåll. 
 
Såsom avgiftsgrundande inkomst betraktas inte  
 

1) barnbidrag, 



2) handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare, 
3) barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen, 
4) bostadsbidrag, 
5) sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av 

olycksfallsförsäkring, 
6) stöd som betalas med anledning av fullgörande av tjänstgöring som avses i 

militär- 
           understödslagen (FFS 781/1993), 

7) studiestöd, 
8) stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen  

           (1988:39) om sysselsättningsfrämjande utbildning, 
9) ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens rehabiliterings- 

           förmåner (FFS 566/2005), 
10) sysselsättningsstöd enligt landskapslagen (2006:8) om arbetsmarknadspolitisk 

           verksamhet, 
11) stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, praktik eller annan 

           behörighetshöjande verksamhet, 
12) stöd för närståendevård samt 
13) stöd för vård av barn i hemmet. 

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

• Maximiavgift 230 euro/mån för det yngsta barnet för heldagsvård 
• För det nästyngsta barnet samma avgift som för det yngsta barnet, dock högst 

218 euro/mån för heldagsvård 
• För varje följande barn är avgiften för heldagsvård 20 procent av avgiften för det 

yngsta barnet 
• En avgift som är mindre än 5 euro för ett barn i heldagsvård uppbärs inte 

 
Om familjen väljer att inte lämna utredning om sina inkomster får familjens yngsta barn i 
heldagsvård högsta avgiften 230 euro, det nästyngsta barnet 218 euro och varje följande 
barn 46 euro. 
 
 
Halvdagsvård 

• Gränsen för halvdagsvård går vid 5 timmar per dag  
• Avgiften för halvdagsvård är 60 % av heldagsavgiften 

 

 
Fritidshemsverksamhet 
Avgiften för fritidshemsverksamhet, den såkallade eftermiddagsvården för skolbarn 
uträknas utgående från 40 % av avgiften för heldagsvård. 
 
Frånvaro  
Avgift betalas också för tillfälliga frånvarodagar med följande undantag: 
 

 
 
Undantaget gäller för de barn som regelbundet och fortlöpande har nämnda frånvaro. 
Undantaget tillämpas även på dem vars regelbundna och fortlöpande frånvaro följer två-, 

Frånvaro % av heldags- respektive halvdagsmånadsavgift som betalas
1 namngiven dag/vecka 80 %

2 namngivna dagar/vecka 60 %
3 namngivna dagar/vecka 40 %

4 namngivna dagar/vecka 20 %



tre- eller fyraveckorsperioder.                                                                                                                            
Om ett barn på grund av sin sjukdom är frånvarande längre tid än tio dagar under en 
kalendermånad uppbärs hälften av månadsavgiften. 
Om ett barn på grund av sin sjukdom är frånvarande en hel kalendermånad uppbärs 
ingen avgift. 
Om ett barn av någon annan orsak än sjukdom är frånvarande minst en kalendervecka 
uppbärs ingen avgift för frånvarotiden i de fall familjen har meddelat daghemmet eller 
familjedaghemmet 30 dagar innan. 
  
Då ett vårdförhållande börjar eller slutar mitt i en månad betalas enligt antalet 
vårddagar. Divisor 20. 
 
Tillfällig dagvård 
För tillfällig dagvård betalas 
12 euro /heldag 
7 euro /halvdag 
5 euro/fritidshemsdag 
  
Dessa avgifter används också t ex. då ett barn i regelbunden halvdagsvård tillfälligt 
använder heldagsvård och då ett barn som har sänkt månadsavgift på grund av 
regelbunden frånvaro tillfälligt är närvarande under någon namngiven frånvarodag.  
 
Uppsägningstid 
Uppsägningstiden är 30 dagar. 
  
 
4 § Avgifter för stödservice 
 
Måltidsservice i anslutning till hemservice 
 

 
 

 
 
 
 
Övrig måltidsservice 
 

 
 

 
 

Måltider i Annagården och centralköket, övrig kommunal personal, moms ingår  

dagens huvudmål enligt skattestyrelsens årliga direktiv 

kvällsmat 1,85 €

Måltider i Annagården, personal som övervakare  
kostförmån enligt skattestyrelsens direktiv --------

Måltider levererade hem, pris  

dagens huvudmål 9,10 € 

  

Måltider i Annagården, pris  

frukost 0,50 € 

lunch 9,75 € 

kaffe 0,30 € 

kvällsmat 1,85 € 

smörgås 0,30 € 



 
 
Badningsservice 
 

 
 
 
Transportservice (som inte ersätts av sjukförsäkringen) 
Behörig att utnyttja färdtjänsten är person som innehar färdtjänstkort. Ansökan om 
färdtjänstkort görs hos socialnämnden. Till ansökan bifogas läkarutlåtande. 
Socialnämnden beviljar färdtjänstkort varaktigt eller för bestämd tid. Färdtjänst beviljas 
med vanlig taxi eller med specialbil. 
  
Klientavgiften för dem som beviljats färdtjänst med stöd av socialvårdslagen är 20 % av 
taxikostnaden, dock minst 3,36 euro. Vid färdtjänst med specialbil uppbärs en 
specialavgift vars belopp landskapsstyrelsen fastställer. Denna extra kostnad ersätts i sin 
helhet av kommunen. Taxiföretagaren debiterar kommunen direkt på basen av de 
färdtjänstkvitton som utfärdats vid resan. Färdtjänstkvitton får ej användas vid resa som 
skall ersättas enligt sjukförsäkringslagen. 
 
Trygghetstelefon 
Den första installationskostnaden per klient betalas av socialnämnden. 
  
Övrig stödservice 
För service åt person en avgift som motsvarar de direkta kostnaderna för kommunen. 
Ovan bestämda avgifter kan gruppvis fastställas i form av en månatlig ersättning i 
enlighet med det regelbundna utnyttjandet, ifall servicen ges fortgående. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 § Hyra eller avgift för bostad samt för periodrum vid Annagården 
  
För service- och stödbostad uppbärs i enlighet med bostadens kvalitet följande hyra eller 
avgift: 
  
Hyra 
För bostad som upplåtits att uteslutande användas av en person eller en familj, 
 
Hyrd för boendeservice En hyra som motsvarar de verkliga 

kostnaderna 
 

Anskaffad för boendeservice per  
kvm och månad 

En hyra som motsvarar de verkliga 
kostnaderna 

 

Bad eller bastu, Annagården, pris  

klienter ingen avgift
övriga pensionärer efter överenskommelse 
med hemtjänstledaren                                                                   

5,50 €

Måltider i Annagården och centralköket, övriga, moms tillkommer  

lunch  7,90 €



 
Avgift 
 
För tillfällig inkvartering per person 
och dygn 

Samma avgift som för anstaltsvård 
enligt avgiftsförordningens 12-13 §§ 

 
 
Hyra 
 
För tillfälligt boende i periodrum i 
Annagården 
 

Hyran betalas per dygn enligt samma 
belopp per m2 som i de övriga 
bostäderna i Annagården  

 
 
6 § Avgifter för vård av rusmedelsmissbrukare 
  
För vård av rusmedelsmissbrukare uppbärs följande avgifter: 
  

• På vårdanstalt och akutvårdsstation - enligt anstaltens taxa 
• I fråga om avgifterna iakttas i tillämpliga delar vad som i avgiftsförordningen är 

stadgat om anstaltsvård. 
  
 
7 § Överförande av beslutanderätt 
  
Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på socialnämnden då det gäller: 
 

1. fastställande av i 7 § lagen om klientavgifter avsedda avgifter för familje- och 
anstaltsvård som ordnas i form av barnskydd, och 

 
2. fastställande av avgift eller hyra i enlighet med servicens kvalitet i de fall då i 

denna taxa endast angivits minimi- och maximibelopp. 
 

3. socialnämnden kan, när det gäller övrig måltidsservice för övriga vid Annagården 
och centralköket avtala om ett annat portionspris än det som fastställts i taxan i 
sådana fall då beställningen gäller flera portioner under en längre tid. 
 

4. -måltidsavgifter inom äldreomsorgens måltidsservice enligt vedertagen praxis 
            -interna måltidsavgifter enligt vedertagen praxis 

-personalens måltidsavgifter enligt vedertagen praxis 
-måltidsavgifter för externa kunder vid Annagården fastställs av socialnämnden 
med beaktande av  motsvarande måltidsavgifter vid centralköket. Strävan skall 
vara att avgifterna är någorlunda överensstämmande med varandra 

            -dygnshyran för äldreomsorgens periodrum 
 

Kommunfullmäktiges beslutanderätt överförs på socialsekreteraren då det gäller: 
 

1. justeringar av avgifterna för hemservice i 3 § 1 mom. förordningen om 
klientavgifter i social- och hälsovården i enlighet med social- och 
hälsovårdsministeriets meddelande. 

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



9 § Ikraftträdande 
 
Denna taxa träder i kraft den 1 januari 2017 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


