
                                                                            
 

 

KOMMUNENS NORMER VID ANSÖKAN OM UTKOMSTSTÖD 
 

Antagna av kommunstyrelsen den 31 oktober 2016 § 245 

Justerad av socialchefen genom tjänstemannabeslut den 24 januari 2017 § 8 

Justerad av socialchefen genom tjänstemannabeslut den 25 januari 2018 § 20 

Justerad av socialchefen genom tjänstemannabeslut den 24 januari 2019 § 9 

 

 

Tillämplig lagstiftning 

 Lag om utkomststöd (FFS 1412/1997). 

 Landskapslag om tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd (ÅFS 

1998:66). 

 Landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av lagen 

om utkomststöd (ÅFS 2016:75). 

 

Handbok för tillämpning av lagen om utkomststöd (SHM publikation 2013:5). 

 

Landskapsregeringen meddelar årligen indexjusteringen av utkomststödets grunddel. 

Tillämpat lagrum 5 § landskapslag om ändring av landskapslagen om tillämpning i landskapet 

Åland av lagen om utkomststöd (ÅFS 1998:66). 

 

Utkomststöd 

Grunddelarnas belopp 

Utkomststödet har en fast grunddel som är lagstadgad. Grunddelarnas belopp är senast 

indexjusterade den 1:a februari 2019 (fastställda av socialchefen 24.1.2019/Fö § 9): 

 

 
 

 

 

 

 

 

Grunddelen är uträknad enligt följande (för en ensamboende/ensamförsörjare) och skall täcka 

utgifter för: 

 

 Andel euro/månad 

Mat 54 % 280,77 

Kläder och skor 9 % 46,79 

TV, tidning, telefon 14 % 72,79 

Hälsovård 3 % 15,60 

Övriga utgifter, t.ex. hygien, fritidsintressen,   

försäkringar, bilkostnader m.m. 20 % 103,99 

 100 % 519,94 

 

 euro/månad 

Ensamboende/ensamförsörjare 519,94 

Makar/samboende 441,95 

Person som fyllt 17 år och bor hos förälder 379,55 

Barn i åldern 10 – 16 år 363,96 

Barn under 10 år 343,16 



                                                                            
 

 

 

Boendeutgifter 

Om boendekostnaderna anses vara oskäligt höga beaktas utgifterna normalt sett under sex 

månader. Under denna period får sökande tid att finna ett billigare boende. Om sökande ej vill 

flytta beaktas den del av boendeutgifterna som anses vara skäliga (se nedan). Särskilda 

omständigheter som exempelvis barns skolgång, särskilda vårdbehov, behov av utrymme som 

orsakas av hjälpmedel som en handikappad person behöver tas dock i beaktande. Om en billigare 

bostad bevisligen inte kunnat hittas inom sex månader börjar en ny sex månaders-period att 

förlöpa. 

Har man valt att flytta in i en ny bostad (valt bort billigare alternativ), beaktas som skäliga 

hyresbelopp från inflyttning belopp enligt nedan: 

 
Hyresutgifter som beaktas: 

1 person 500 euro   

2 personer 600 euro 

3 personer 700 euro 

4 personer 750 euro 

5 personer 800 euro 

6 personer eller fler 900 euro 

 

Utkomststöd för begravningskostnader 

Begravningskostnader beaktas som utgift på grund av särskilda behov eller förhållanden. I 

samband med begravningskostnaderna tas dödsboets medel samt änkans/änklingens inkomster 

och tillgångar i beaktan. 

 

Norm för begravningsbidrag, euro: 

 

Kista 460 

Kistdekoration 60 

Transport inkl lyfthjälp, kistläggning 160 

Byråns arvode 150 

Bärhjälp per bärare 75 

Gravsten/minnesplatta 450 

Gravplats 270 

Gravgrävning 450 

Kremering inkl transport 865 

Urna 90 

Urngrav 90 

Dödsannons 250 

Minnesstund 300 

Övriga nödvändiga kostnader 200 

 

 

 

 

 



                                                                            
 

 

 

________________________ 

Att dessa normer överensstämmer med kommunstyrelsens beslut intygas av: 

 

Jomala den 2 november 2016 

 

 

John Eriksson 

Kommundirektör 

 

Enligt socialchefens tjänstemannabeslut av den 24 januari 2017 § 8 har utkomststödets 

grunddelar justerats att gälla från 1.2.2017 i enlighet med § 5 landskapslag (1998:66) om 

tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd varvid indexjustering skett genom 

social- och miljöavdelning, socialvårdbyrån tjänstemannabeslut Nr 10 S2.  Socialchefens beslut 

baseras på kommunfullmäktiges delegering av lagstadgade indexjusteringar av utkomststödets 

grunddelar enligt § 66/30.8.2016. 

 

Jomala den 24 januari 2017 

 

Jan Mattsson 

Socialchef 

 

Enligt socialchefens tjänstemannabeslut av den 25 januari 2018 § 20 har utkomststödets 

grunddelar justerats att gälla från 1.2.2018 i enlighet med § 5 landskapslag (1998:66) om 

tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd varvid indexjustering skett genom 

social- och miljöavdelning, socialvårdbyrån tjänstemannabeslut Nr 6 S2.  Socialchefens beslut 

baseras på kommunfullmäktiges delegering av lagstadgade indexjusteringar av utkomststödets 

grunddelar enligt § 6/31.1.2017. 

 

Jomala den 25 januari 2018 

 

Jan Mattsson 

Socialchef 

 

Enligt socialchefens tjänstemannabeslut av den 24 januari 2019 § 9 har utkomststödets 

grunddelar justerats att gälla från 1.2.2019 i enlighet med § 5 landskapslag (1998:66) om 

tillämpning i landskapet Åland av lagen om utkomststöd varvid indexjustering skett genom 

social- och miljöavdelning, socialvårdsbyrån tjänstemannabeslut Nr 4 S2.  Socialchefens beslut 

baseras på kommunfullmäktiges delegering av lagstadgade indexjusteringar av utkomststödets 

grunddelar enligt § 18/13.3.2018. 

 

Jomala den 24 januari 2019 

 

Jan Mattsson 

Socialchef 

 


