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AVGIFTER ÅR 2022 

Kommunallagen § 13, kommunala avgifter  

Fullmäktige fastställer grunderna för de avgifter som skall bäras upp för kommunens tjänster och 

andra prestationer och grunderna för när kommunen kan avstå från att bära upp avgift för en tjänst 

eller prestation. 

Samtliga avgifter är angivna inklusive mervärdesskatt (moms). Momssatserna varierar på olika 
avgiftstyper. Kontakta kommunkansliet för mer information om momssatserna.  
 

  



 

 
 

exkl moms 2022

KOPIERING OCH UTSKRIFT A4 < 50 ex 0,56€                  0,70 *

Kopiering och utskrift A4 > 50 ex 0,32€                  0,40 *

Kopiering och utskrift A3 S/V, samt FÄRG, alla storlekar 1,05€                  1,30 *

Laminering, inplastning av handlingar A4 2,18€                  2,70 *

Påminnelseavgift för fakturor 4,35€                  5,40

Dröjsmålsränta vid t ex delbetalning av vattenanslutning. Årsränta 7,5 % se bilaga 4

Telefax, avgående 1,77€                  2,20 *

Annonsering, kommuninvånare och vårdöföreningar -€                     

- helsida 49,19€                61,00 *

- halvsida 25,00€                31,00 *

- 1/4 sida och mindre 16,94€                21,00 *

För allt material efter dead line, extra 16,94€                21,00 *

Prenumeration per år 37,27€                41,00 **

Heldagsbarnomsorg/100 % ; max 50 timmar/vecka max.     240,00 € max. 240,00

Deltidsbarnomsorg/80 % ; max 70 timmar/2 veckor max.     192,00 € max. 192,00

Halvtidsbarnomsorg/60 % ; max 50 timmar/2 veckor max.     156,00 € max. 156,00

Övriga uppgifter se bilaga 1

Måltider - övervakande av skol- eller daghemsmåltider 3,70€                  3,70

Måltider - övrig kommunalt anställd personal 4,30€                  4,90 *

Måltider - utomstående 6,93€                  7,90 *

Lunch, ålderspensionärer 65+ 4,70€                  4,70

Lunch med hemkörning (per portion) 6,91€                  7,60 **

Övriga uppgifter se bilaga 2

Hemserviceavgifter se bilaga 2

Badservice - hjälp med bad och dusch om inget hemserviceavtal 9,09€                  10,00 *

Klädvårdsservice/maskin om inget hemserviceavtal 9,09€                  10,00 *

SAMLINGSRUMMET/MATSALEN, STRÖMSGÅRDEN

Uthyrning  till vårdöbor, vårdöföreningar -€                     -

Uthyrning privatpersoner, föreningar etc ej skrivna i Vårdö 45,00€                45,00

UTHYRNING AV UTRYMMEN     * inneh 10 % moms

HEMSERVICE                               * inneh 24 % moms

AVGIFTSSLAG

KOPIERING ETC.                                          * inneh 24 % moms

WÅRDÖ INFO                             * inneh 24 % moms / ** inneh 10 % moms

DAGHEMMET SOLBACKEN

KOSTHÅLLNING                           * inneh 14 % moms / ** inneh 10 % moms



 

 

GYMNASTIKSALEN

Uthyrning föreningar inom kommun/anställda inom kommunen -€                     -

Uthyrning föreningar utanför kommunen per påbörjad timme 21,82€                24,00 *

-privatpersoner per påbörjad timme 10,68€                11,75 *

Uthyrning föreningar utanför kommunen per termin 178,64€             196,50 *

- privatpersoner per termin 86,36€                95,00 *

Uthyrning (tillgång till matsal/kök/dusch)  43,64€                48,00 *

- per dygn 4,50 €/pers, min. 45 €/grupp min. 40,00 € min. 45,00 *

KLASSRUM

Enskilda tillfälliga grupper per gång 14,09€                15,50 *

MATSAL/KÖK

föreningar i kommunen -€                     -

föreningar utanför kommunen samt enskilda personer, per gång 21,36€                23,50

BYGGNADSLOV

Egnahemshus, hus med två lägenheter inkl brandsyn 455,00€             455,00

Fritidshus 700,00€             700,00

Uthyrningsstuga, 1/2 avg. för flere stugor samtidigt 700,00€             700,00

Bastu högst 15 m² inkl brandsyn 505,00€             505,00

Gäststuga högst 15 m² 435,00€             435,00

Ekonomiebyggnad uppvärmbar över 60 m² 385,00€             385,00

Ekonomiebyggnad uppvärmbar högst 60 m² 275,00€             275,00

Ekonomiebyggnad kall över 60 m² 225,00€             225,00

Ekonomiebyggnad kall högst 60 m² 170,00€             170,00

Tillbyggnad över 30 m² 225,00€             225,00

Tillbyggnad under 30 m² 170,00€             170,00

Växthus under 30 m² utan fast värmeanläggning - -

Växthus över 30 m² med fast värmeanläggning 330,00€             330,00

Båthus 435,00€             435,00

Våningshus samt hus med fler än två lägenheter inkl brandsyn 505,00€             505,00

Industribyggnader eller därmed jämförbara byggnader 435,00€             435,00

Brandsyn 70,00€                70,00

ÖVRIG BYGGVERKSAMHET               * ingår i byggnadslov

Tillf. byggnad eller iståndsättande av byggnad 170,00€             170,00

Väsentlig ändring av inre konstruktion 170,00€             170,00

Fasadändring av väsentlig karaktär 170,00€             170,00

Eldstadsändring som kräver ny kanal 240,00€             240,00

Ändring av bärande konstruktion, en nybyggnad 170,00€             170,00

Byggnadssyner - syn som förrättas under byggnadstiden samt slutsyn 120,00€             120,00 *

BYGGNADSINSPEKTIONEN



 

 

ÖVRIGA AVGIFTER

Utstakning av byggnadsplats utförd av byggnadsinspektionen 120,00€             120,00

Förlängning av giltighetstiden för byggnadslov 120,00€             120,00

Ändrad användning av byggnad 140,00€             140,00

Bygganmälan inklusive byggnadsplatssyn 120,00€             120,00

Årsavgift för fast boende- 1 pers/ HUSHÅLL 147,02€             182,30 *

Reducerad avgift för dem som komposterar sitt matavfall 103,39€             128,20 *

Årsavgift för fast boende- 2 pers/ HUSHÅLL 212,50€             263,50 *

Reducerad avgift för dem som komposterar sitt matavfall 176,13€             218,40 *

Årsavgift för fast boende- 3 pers. eller fler/ HUSHÅLL 289,68€             359,20 *

Reducerad avgift för dem som komposterar sitt matavfall 212,50€             263,50 *

Årsavgift för fritidshushåll 139,76€             173,30 *

Reducerad avgift för dem som komposterar sitt matavfall 117,90€             146,20 *

Avgift per mᶾ för jordbruk/växthusodlare och övriga företagare 37,18€                46,10 *

Ekoavgift 33,47€                41,50 *

Mottagningsavgift för grovavfall återvinningscentral 1 mᶾ/månad - 0,00 *

Årsavgift fast bosatta                                           (faktureras två ggr/år) 145,16€             180,00 *

För fast boende folkpensionärer                    (faktureras två ggr/år) 96,77€                120,00 *

Okynnesalarmering 752,65€             752,65

Larm orsakat av ovarsamhet 329,60€             329,60

Vatten, anslutningsavgift 3 000,00€          3000,00

- Grundavgift 60,12€                74,55 *

- Bruksavgift /m³ 2,10€                  2,60 *

- Mätarhyra/år 8,87€                  11,00 *

Avloppsanslutning 4 000,00€          4000,00

- Bruksavgift /m³ 2,74€                  3,40 *

- Mätarhyra/år, mätare för avloppsvatten 8,87€                  11,00 *

Avloppstillstånd, slutet system, enb bad-, disk- o tvättvatten (gråvatten) 104,84€             130,00 *

Avloppstillstånd, slutet system, reningsverk eller motsvarande 122,58€             152,00 *

Avloppstillstånd, infiltration, markbädd eller motsvarande 162,90€             202,00 *

Reklamplats på kommunens informationstavlor 162,90€             202,00 *

Mindre uppdatering av reklamplatser 8,87€                  11,00 *

Vårdö sommarinfo + hemsida + anslagstavlor uppdatering av uppg. 25,00€                31,00 *

AVFALLSHANTERING              * inneh 24 % moms    

SNÖPLOGNING                           * inneh 24 % moms

BRAND- OCH RÄDDNINGSVÄSENDET

VATTEN OCH AVLOPP                * inneh 24 % moms

FRÄMJANDE AV NÄRINGSLIVET  * inneh 24 % moms



 

 

 

  

Vårdö - Töftö färjan och Vårdö - Simskäla -€                     -

barn under 12 år -€                     -

Vårdö - Vargata - Vårdö, pensionärer, tur och retur 3,73€                  4,10 *

Uppläggning av båtar 122,58€             152,00 *

Landning av fisk från trålbåtar, enligt båtens storlek 325,81€             404,00 *

Landning av fisk för fiskodling 65,32€                81,00 *

Hyra av kyllager för fisk (personer ej skrivna i Vårdö) 29,03€                36,00 *

se bilaga 3

se bilaga 4ARRENDEN

KOLLEKTIVTRAFIK                       * inneh 10 % moms

HAMNAVGIFTER                         * inneh 24 % moms

KYLLAGRET                                   * inneh 24 % moms

HYROR



 

Bilaga 1/AVGIFTER FÖR BARNOMSORG 

Avgifterna för barnomsorgen grundar sig på Landskapslagen för skola och barnomsorg (ÅFS 2020:32) 

Avgifter 

För barnomsorg uppbärs en månadsavgift. 

Om barnomsorgen för ett barn börjar eller upphör mitt under en kalendermånad, bestäms en lägre 
avgift än månadsavgiften enligt antalet vårddagar. Dagavgift = månadsavgiften dividerat med 20. 

Avgifterna bestäms procentuellt utgående från familjens storlek och inkomster. Den högsta avgiften för 
heldagsvård är 240 € i månaden per barn och den lägsta avgiften som tas ut är 10 € i månaden per barn. 
Utjämningsperioden för del- och halvtidsbarnomsorg är två veckor. 
 
Max månadsavgift 

Heldagsbarnomsorg 100 % (max 50 h/vecka)  240€ 

Deltidsbarnomsorg     80 % (max 70 h/2veckor) 192€ 

Halvtidsbarnomsorg   60 % (max 50 h/2 veckor) 144€ 

- Barn till moderskaps-/föräldra-/vårdlediga föräldrar beviljas i första hand 

halvtidsbarnomsorg om 25h/vecka mellan 09.00-15.15 (4 dagar/vecka)  
- 25h/vecka för familjer i periodarbete, schema över närvaro meddelas  

till daghemmet för 3-4 veckor i taget 

 
Förundervisningen (året före skolstart) är avgiftsfri om 25h/vecka.  
Maxavgiften för barn i förundervisningen räknas enligt: 

Heltidsplats (100%) 144€/månad (60%)  
Deltidsplats (80%) 72€/månad (30%) 

Halvtidsplats (60%) avgiftsfri  
Fritidshem (samma som 60% barnomsorg) 144€ 
Fritidshem, deltid (max tre dagar/vecka) 60 % av fritidshemsverksamhetens heltidsavgift    86,40 

Månadsavgift, allmänt 

Barnomsorgsavgiften uppbärs som månadsavgift för högst 11 kalendermånader per år (juli avgiftsfri 

förutsatt att man inte nyttjar sommarbarnomsorgen). Månadsavgiften uppbärs alltid, även för tillfälliga 

frånvarodagar. För beviljad barnomsorg på obekväm arbetstid samt sommarbarnomsorg betalas avgift 

enligt samma utredning som för övrig barnomsorg. 

Om familjen före den sista april meddelar att barnet är frånvarande under åtta sammanhängande 

veckor under perioden juni-augusti, i anslutning till daghemmets sommarstängning, erhålls två avgifts-

fria månader. 

Barnomsorgen är avgiftsfri för barn som har beviljats uppskov med skolstarten samt för sådan barn-

omsorg som ges i habiliterande syfte enligt landskapslagen om tillämpning av lagen angående special-

omsorg om utvecklingsstörda (ÅFS 1978:48). 

Familjens storlek 

I familjens inräknas den eller de vårdnadshavare som lever med barnet samt vårdnadshavares 

partner som bor i hushållet. I familjen inräknas även övriga minderåriga barn som bor i hushållet. 
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Syskonrabatt 

Då syskonrabatten uträknas avses familjens yngsta barn i barnomsorg som det första 

barnet. För det andra barnet sänks månadsavgiften med 30 %, för det tredje barnet och 

därefter följande barn sänks avgiften med 50 %. 

Uträkning av barnomsorgsavgift 

Barnomsorgsavgiften beräknas i procent av den inkomst som överskrider den av 

familjens storlek beroende inkomstgränsen enligt följande: 

Familjens storlek Inkomstgräns €/mån. Avgiftsprocent Inkomst maxavgift Inkomst minimiavgift 

2 1 248 11,5 3 334,96 1 334,96 

3 1 456 9,4 4 009,19 1 562,38 

4 1 664 7,9 4 701,97 1 790,58 

5 1 872 7,9 4 909,97 1 998,58 

6 2 080 7,9 5 117,97 2 206,58 

 

Fastställande av barnomsorgsavgift 

Avgiften fastställs från första inskolningsdagen och för ett kalenderår i taget. 

Avgiften bör justeras under året om familjens inkomst sjunker eller stiger med 

minst 10 %. 

Barnomsorgsavgiften uppdateras årligen i januari varje år eller senast samma månad 

barnomsorgen inleds. Om man inte väljer maxtaxa tar tjänsteman med behörighet för 

uppgiften fram inkomstuppgifter ur inkomstregistret i enlighet med gällande lag (ÅFS 

2020/72). 

Inkomster som ligger till grund för bestämmande av barnomsorgsavgift 

o Skattepliktiga förvärvs- och kapitalinkomster (bruttoinkomster) 
o Skattefria inkomster 

Som avdrag från inkomsterna beaktas 

o Som avdrag från inkomsterna beaktas betalda underhållsbidrag och andra 
motsvarande kostnader som orsakas av de faktiska familjeförhållandena 
samt sytning. 

 

Inkomster som inte beaktas vid bestämmande av barnomsorgsavgift 

o Barnbidrag 
o Handikappbidrag, vårdbidrag och vårdbidrag för pensionstagare 
o Barnförhöjning enligt folkpensionslagstiftningen 
o Bostadsbidrag 
o Sjukvårds- och undersökningskostnader som betalas med stöd av olycksfallsförsäkring 
o Stöd som betalas med anledning av fullgörande av 

tjänstgöring som avses i militärunderstödslagen 
o Studiestöd 
o Stöd för deltagande i sysselsättningsfrämjande utbildning enligt landskapslagen 

(2015:56) om sysselsättningsfrämjande utbildning 
o Ersättning för uppehälle enligt lagen om Folkpensionsanstaltens 

rehabiliteringsförmåner och rehabiliteringspenningförmåner 
o Sysselsättningsstöd enligt landskapslagen om arbetsmarknadspolitisk verksamhet 
o Stipendier och andra understöd som utbetalas för studier, 

praktik eller annan behörighetshöjande verksamhet 
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o Stöd för vård av barn i hemmet 
o Familjevårdararvode enligt landskapslagen (2015:18) om tillämpning av familjevårdarlagen 

Avvikelser från den fasta månadsavgiften 

Månadsavgiften uppbärs även för frånvarodagar, med följande undantag: 
o Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom minst 10 

verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv 
månadsavgift. 

o Om barnet är frånvarande på grund av sjukdom en hel kalendermånad uppbärs ingen avgift. 
o Om barnet är frånvarande av annan orsak än sjukdom samtliga 

verksamhetsdagar under en kalendermånad uppbärs halv månadsavgift. 
o Om barnomsorgen börjar eller slutar mitt i en kalendermånad uppbärs avgiften 

enligt antalet vårddagar. 
o Då föräldrar ordnar vård själva är barnomsorgens planeringsdagar avgiftsfria. 
o Om familjen före den sista april meddelar att barnet är frånvarande under fyra 

eller åtta sammanhängande veckor under perioden juni-augusti erhålls en eller 
två avgiftsfria månader. 

Uppsägning av barnomsorgsplats 

Uppsägningen av barnomsorg skall ske skriftligen en månad före behovet av barnomsorg upphör.  
Vid uppsägning av fritidshemsplats under läsåret finns ingen garanti att skolskjutsplats finns för 
barnet. 

Övrigt 

Ring om ni har frågor angående barnomsorgen eller gör ett besök så kan vi diskutera er familjs 
önskemål om och behov av barnomsorg. 
 
Daghemsföreståndare/barnomsorgsledare  Kanslisekreterare  
Marie Lundell, tel 47940     Lisbeth Lindfors, tel 47900   
marie.lundell@vardo.ax    lisbeth.lindfors@vardo.ax  
  

mailto:marie.lundell@vardo.ax
mailto:lisbeth.lindfors@vardo.ax
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Bilaga 2/AVGIFTER FÖR HEMSERVICE OCH ESB 
 
AVGIFTER FÖR HEMSERVICE 
 
Äldreomsorgsavgifterna beräknas i enlighet med bestämmelserna i Lag om klientavgifter inom social- 
och hälsovården (1992:734) samt landskapsförordning (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland 
av riksförfattningar om socialvård, genom vilken förordning om klientavgifter inom social- och 
hälsovården (FFS 912/1992) tillämpas. 
 
Klientavgifterna för social- och hälsovården justeras vartannat år. Index som används vid justering av 
avgifterna är folkpensionsindex. Avgifterna indexjusteras inför 2022. 
Hemserviceavgifterna ändras från den 1.3.2022. 

 
Regelbunden service (minst 5 timmar eller mer per månad) 

För erhållen regelbunden hemservice eller hemservice minst fem timmar eller mer per månad 
uppbärs en månadsavgift som beräknas enligt hushållens bruttoinkomst.  
För hemservice gör äldreomsorgsledaren och servicemottagaren en vård- och serviceplan. Ingen 
avgift debiteras för första besöket.  
 

Hemserviceavgift beräknas enligt följande tabell: 

Antal personer 
i hushållet 

Bruttoinkomstgräns Vårdklass 1    1-
3h/vecka 

Vårdklass 2  
3-6h/vecka 

Vårdklass 3 
6- h/vecka 

1 588 euro/månad 17% 26% 35% 

2 1084 euro/månad 11% 16% 22% 

3 1701 euro/månad 9% 13% 18% 

4 2103 euro/månad 7% 11% 15% 

5 2546 euro/månad 6% 10% 13% 

6 2924 euro/månad 5% 8% 11% 

 
När antalet personer är större än 6 höjs inkomstgränsen med 357 euro och betalningsprocenttalet 
sänks med en procentenhet för varje därpå följande person. 
 
Man betalar för antalet timmar man erhållit hemservice, dock högst för 6 timmar per dygn, och 
högst 90 timmar per månad. 
 

Tillfällig hemservice (mindre än 5 timmar per månad)    

- För tillfällig hemservice (enstaka besök) eller för hemservice max. 5 tim/mån 
  Vårdbehov 0-1,5 tim/besök   9,00/besök  
- För tillfällig hemservice (enstaka besök) eller för hemservice max. 5 tim/mån 
  Vårdbehov 1,5-5 tim/besök 15,00/besök 
 
Avgift för tillfällig hemservice tillämpas även i de fall då vårdpersonal åker ut på fält för hembesök i 
samband med externa trygghetslarm. 
 

Avgift under frånvarotid 
När servicen i hemmet avbryts för längre tid än fem dagar uppbärs ingen månadsavgift för tiden 
som överstiger de fem första frånvarodagarna. Om hemservicen avbryts för kortare tid av orsaker 
som beror på kommunen eller p.g.a. omvårdnad på anstalt uppbärs ingen avgift från första dagen. 
Om frånvaron pågår under en hel månad är den helt avgiftsfri. 
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AVGIFTER FÖR STÖDSERVICE  
 
Klädvårdsservice  

Tvätt och strykning av kläder som hämtas/lämnas, för personer 
utan hemserviceavtal 10,00  €/maskin  

Badservice  
Hjälp med bad/dusch för personer utan någon form av avtal. 
Debiteras för minst en timme   10,00 €/timme 

Trygghetslarm externt 
Klienten står för alla kostnader i samband med installation och förbrukning enligt Ålands telefons 
prislista. Vid larm som föranleder hembesök från hemservicen debiteras klienten enligt Vårdö 
kommuns taxa för tillfällig hemservice (se ovan). Se utförligare information på kommunens 
hemsida, www.vardo.ax, eller kontakta äldreomsorgsledaren. 

Måltidsservice  
  Lunch med hemkörning    7,60 €/portion 
  Lunch utan hemkörning   4,90 €/portion 

Övrig måltidsservice 

  Måltid för personal                       4,90 €/portion 

  Måltid för utomstående                       7,90 €/portion 

  Måltid för ålderspensionärer 65+   4,70 €/portion 

 

AVGIFT FÖR BOSTAD PÅ STRÖMSGÅRDEN  
För stadigvarande boende 
För stadigvarande boende i lägenhet eller rum på Strömsgården debiteras 
hyra enligt hyresavtal, se kommunens hyrestabell. Utöver hyra även hem- 
service enligt avtal och matservice enligt överenskommelse. bilaga 3 

 
 
AVGIFTER FÖR EFFEKTIVERAT SERVICEBOENDE (ESB) STRÖMSGÅRDEN 
 
Äldreomsorgsavgifterna beräknas i enlighet med bestämmelserna i Lag om klientavgifter inom social- 
och hälsovården (1992:734) samt landskapsförordning (1995:103) om tillämpning i landskapet Åland 
av riksförfattningar om socialvård, genom vilken förordning om klientavgifter inom social- och 
hälsovården (FFS 912/1992) tillämpas. 
 
Klientavgifterna för social- och hälsovården justeras vartannat år. Index som används vid justering av 
avgifterna är folkpensionsindex. Avgifterna indexjusteras inför 2022. 
ESB avgifterna gäller från den 1.1.2022 
 

Effektiverat serviceboende avgifter: 
  Grundavgift  40 €/månad  
  Serviceavgift enligt avgiftstabell för hemservice vårdklass C, 35 % av klientens 

bruttoinkomster efter avdrag på 588 € (för 1 person) 
  Måltidsavgift  12,50 €/dag 
  Hyra enligt 7,02, 7,67 och 8.06  €/m2/månad. Vatten och el ingår i hyran 

(eventuell hyreshöjning fr.o.m. 1.3.2022 se bilaga 3 Hyror) 
 
Vid frånvaro görs avdrag per dygn för service- och måltidsavgift. 
Äldreomsorgsledaren kan besluta om nedsättning eller efterskänkning av avgift enligt 11 § i  
klientavgiftslagen. 



12 
 

 

Inkomster som skall beaktas vid bestämmande av betalningsförmåga gällande ESB:  
Som månadsinkomster beaktas klientens skattepliktiga (bruttoinkomster), vårdbidrag och skattefria 
inkomster. 
 
Ränteinkomster som understiger 5 € per månad skall bortses ifrån vid uträknandet av 
serviceavgiftens storlek. 
 
Om klienten har inkomster i annan valuta än euro, används en växelkurs som gäller vid dagen för 
beräknandet av avgiften. 
 
Vid inflyttning till boende finns möjlighet för en ensamstående att göra avdrag från inkomsterna för 
bostads- eller hyreskostnader. Avdrag beaktas för max 3 månader för betald hyra eller 
bolagsvederlag, el (grundavgift), vatten (grundavgift) och brandförsäkringspremie. Till anhållan om 
avdrag bifogas kopia av fakturor samt kontoutdrag för hyresbetalning. 
 

Detta ingår i avgiften i Strömsgården 
  Grundavgift  klädservice, städning, tvätt- och städmedel, wc-papper 
  Serviceavgift   avgift för all vård och omsorg dygnet runt 
  Måltidavgift  räknas per dygn och inkluderar alla måltider 
  Möbler  säng, madrass och nattduksbord 
 

Korttidsboende 
Korttidsboende kan beviljas för att avlasta dem som vårdar en närstående i hemmet. Det kan också 
beviljas för att komma till Strömsgården för en kortare period efter att man har till exempel varit på 
sjukhusvård. 
 

Boendeservice- Korttidsboende 
  Vårdavgift  48,90 €/dygn, upptill att avgiftstaket 683 euro/kalenderår har uppnåtts 

(6a§ Klientavgiftslagen) 
  Vårdavgift  22,50 €/dygn, efter att avgiftstaket 683 euro/kalenderår har uppnåtts.  

 
Korttidsboende kan enbart vara 1-3 månader i väntan på en permanent boendeplats eller om 
klienten återvänder till hemmet. Om vården beräknad pågå längre än tre månader bör långvarigt 
serviceboende med heldygnsomsorg utredas.  
  Dag- eller nattvård  22,50 €/dygn 
 

Avlastning närståendevårdare 
11,50 euro/avlastningsdygn, i enlighet med närståendevårdsavtal.  
Närståendevårdaren har rätt till 5 dagar avlastning per månad. 
 
 

ANVISNINGAR OM TILLÄMPNINGEN  
Närmare anvisningar om tillämpningen av denna taxa ges vid behov av äldreomsorgsledaren eller 
omsorgsnämnden.  
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Bilaga 3/HYROR  
Hyrorna höjdes senast 2020 

 
 

Läg. yta m² Hyra 1.3.2021 Hyra 2022 Årshyra 2022

Lärarbostadshuset * 3 70 434,00€            442,50€       5 310,00€        

4 70 386,60€            394,50€       4 734,00€        

Radhus 1   1 70 618,60€            631,00€       7 572,00€        

2 90 795,60€            811,50€       9 738,00€        

3 90 795,60€            811,50€       9 738,00€        

4 90 795,60€            811,50€       9 738,00€        

Radhus 2 1 55,5 490,60€            500,50€       6 006,00€        

2 59 521,70€            532,00€       6 384,00€        

3 59 521,70€            532,00€       6 384,00€        

4 55,5 490,60€            500,50€       6 006,00€        

Bibliotekshuset 1 60,2 497,40€            507,50€       6 090,00€        

2 60,2 497,40€            507,50€       6 090,00€        

Dansargränd  1 85 602,60€            614,50€       7 374,00€        

2 65 460,80€            470,00€       5 640,00€        

3 65 460,80€            470,00€       5 640,00€        

4 85 602,60€            614,50€       7 374,00€        

5 65 460,80€            470,00€       5 640,00€        

6 45 319,00€            325,50€       3 906,00€        

7 45 319,00€            325,50€       3 906,00€        

Viktorsgränd 8 85,7 607,50€            619,50€       7 434,00€        

9 65,5 464,30€            473,50€       5 682,00€        

10 65,5 464,30€            473,50€       5 682,00€        

11 85,7 607,50€            619,50€       7 434,00€        

12 65,5 464,30€            473,50€       5 682,00€        

13 46,5 329,60€            336,00€       4 032,00€        

14 46,5 329,60€            336,00€       4 032,00€        

Strömsgården Läg. yta m² Hyra 2021 Hyra 2022 Årshyra 2022

1 r + k A 40 282,50€            282,50€       3 390,00€        

1 r + k B 29,5 226,40€            226,40€       2 716,80€        

1 r + k C 29,5 226,40€            226,40€       2 716,80€        

1 r + k D 29,5 226,40€            226,40€       2 716,80€        

1 r + k E 29,5 226,40€            226,40€       2 716,80€        

1 r + k F 40 282,50€            282,50€       3 390,00€        

1 r + k G 46,5 324,40€            324,40€       3 892,80€        

1 r + k H 37 283,60€            283,60€       3 403,20€        

1 r + k J 37 283,60€            283,60€       3 403,20€        

1 r + k K 37 283,60€            283,60€       3 403,20€        

1 r + k L 37 283,60€            283,60€       3 403,20€        

1 r + k M 37 283,60€            283,60€       3 403,20€        

1 r + k N 40 283,60€            282,61€       3 391,34€        

Q 27 218,30€            218,30€       2 619,60€        

R 27 218,30€            218,30€       2 619,60€        

S 27 218,30€            218,30€       2 619,60€        

T 27 218,30€            218,30€       2 619,60€        

U 27 218,30€            218,30€       2 619,60€        

2020 2021 2022

Rådgivningen 14 136,00€      14 136,00€ 14 136,00€      
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Bilaga 4/ARRENDEN 

Arrende för jord- och vattenområde, Lövö   2 767,39 € 

Arrende för Strömsåker         170,00 €   

Arrende för industriområde      200,00 € 

 

 

Bilaga 5/DRÖJSMÅLSRÄNTA 

Dröjsmålsräntans effekter vid betalning i rater syns vid exemplet nedan.  
Räntan är 7,5 % och faktureringsavgift om 5,40 euro tillkommer på raterna 2, 3 och 4. 

 

 

 

Skuld Rat Ränta 7,5 % Fakturerings avg Betaln. rater Förfallodag

2022 april 3 000,00 € 750,00 €    -  €           750,00 €    18 04 2022

2022 maj 2 250,00 € 

2022 juni 2 250,00 € 

2022 juli 2 250,00 € 750,00 €    41,61 €        5,40 797,01 €    17 07 2022

2022 augusti 1 500,00 € 

2022 september 1 500,00 € 

2022 oktober 1 500,00 € 750,00 €    27,74 €        5,40 783,14 €    15 10 2022

2022 november 750,00 €    

2022 december 750,00 €    

2023 januari 750,00 €    750,00 €    13,87 €        5,40 769,27 €    13 01 2023

SAMMANLAGT 3 000,00 € 83,22 €        16,20 3 099,42 € 

AVBETALNINGSPLAN, VATTENANSLUTNING


