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Hänvisning 

- 
 
Kontaktperson 
Susanne Broman (närståendevård) 
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susanne.broman@regeringen.ax 
 
Tove Nylund (familjevård) 
telefon +358 18 25262 
tove.nylund@regeringen.ax 

Enligt sändlista 
 

Ärende 

Information om vissa indexjusteringar inom socialvården 

 
Vårdarvoden inom närståendevården år 2023 
Lagen om stöd för närståendevård tillämpas i landskapet Åland med i landskapslag 
(1995:101) om tillämpning i landskapet Åland av riksförfattningar om socialvård angivna 
avvikelser. Vårdarvode som betalas som stöd för närståendevård höjs från och med 
1.1.2023.  
 
Om storleken och de lägsta beloppen på vårdarvode som betalas till närståendevårdare 
bestäms i 5 § i lagen om stöd för närståendevård (FFS 937/2005). Enligt lagens 6 § justeras 
vårdarvodena varje kalenderår med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om 
pension för arbetstagare (FFS 395/2006).  
 
Lönekoefficienten för år 2023 har fastställts till 1,558. År 2022 utgjorde lönekoefficienten 
1,501. Från och med 1.1.2023 är vårdarvodets minimibelopp 439,70 euro i månaden. Det 
lägsta beloppet på vårdarvode som betalas ut under en vårdmässigt tung 
övergångsperiod är 879,40 euro per månad.  
 
Vårdarvodets belopp justeras från och med 1.1.2023 även i fråga om sådana vårdarvoden 
som har avtalats att vara högre eller lägre än det lägsta arvodesbeloppet och som baserar 
sig på ett avtal om närståendevård som varit i kraft innan arvodet justerades. Den 
lönekoefficient som fastställts för år 2023 innebär att vårdarvodena höjs med cirka 3,80 
procent jämfört med år 2022.  
 
Avlösarservice under närståendevårdarens ledighet och annan frånvaro enligt 4 a § i lagen 
om stöd för närståendevård kan ordnas genom ett uppdragsavtal, som kommunen ingår 
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med en avlösare. Kommunen besluter om storleken av vårdarvodet. Höjningen av 
vårdarvodena med cirka 3,80 procent görs från och med 1.1.2023 och gäller även 
arvodena för avlösarservice som ordnas som stöd för närståendevård.  
 
Arvoden och ersättningar för familjevård år 2023 
Familjevårdarlagen (FFS 312/1992) tillämpas i landskapet Åland med i landskapslagen 
(2015:18) om tillämpning i landskapet Åland av familjevårdarlagen angivna avvikelser. 
Indexjusteringar ska verkställas vid årsskiftet på arvoden och ersättningar för 
familjevårdare. Enligt landskapslagen är, med avvikelse från 2 § 1 mom. i 
familjevårdarlagen, vårdarvodet minst 850 euro per kalendermånad per person i 
familjevård. I enlighet med 2 § i familjevårdarlagen justeras beloppet för vårdarvode 
kalenderårsvis med den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för 
arbetstagare (FFS 395/2006).  
 
Social- och hälsovårdsministeriet har 20.10.2022 fastställt lönekoefficienten för år 2023 till 
1,558. Vårdarvodet höjs från och med 1.1.2023 med cirka 3,80 procent, jämfört med nivån 
för år 2022. Vårdarvodets minimibelopp i landskapet Åland stiger till 971,54 euro.  
 
Enligt landskapslagen är, med avvikelse från 3 § 6 mom. familjevårdarlagen, 
startersättningen högst 3 200 euro per person i familjevård. Med avvikelse från 3 § 2 
mom. i familjevårdarlagen är kostnadsersättningen minst 650 euro per person i 
familjevård per kalendermånad. Enligt landskapslagen ska, med avvikelse från 3 § 7 mom. 
i familjevårdarlagen, de indexjusteringar som anges i momentet genomföras enligt 
motsvarande ändring av det konsumentprisindex för Åland som fastställs av Ålands 
statistik- och utredningsbyrå. Enligt 3 § 7 mom. i familjevårdarlagen ska beloppen för 
kostnadsersättningar justeras från och med ingången av året i enlighet med index för 
oktober det föregående året.  
 
Förändringen av konsumentprisindex för Åland är 9,5 procent för oktober 2022. Från och 
med 1.1.2023 är därmed kostnadsersättningens minimibelopp 757,60 euro per person i 
familjevård per kalendermånad och startersättningens maximibelopp 3729,72 euro per 
person i familjevård.  
 

 
Specialsakkunnig Susanne Broman 

 
 
Specialsakkunnig Tove Nylund 
 

 
BILAGA   Social- och hälsovårdsministeriets kommuninfo (5/2022) om vårdarvoden inom 

närståendevården år 2023. 



  

    

 

 
  

3 (3) 

SÄNDLISTA  Kommunernas äldreomsorgsledare, via kommunernas allmänna e-postadresser  
  Kommunernas socialtjänst k.f., info@kst.ax 
  Ålands kommunförbund, info@kommun.ax 
  Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet, kansliet@amhm.ax 
  Ålands ombudsmannamyndighet, info@ombudsman.ax 
  Ålands handikappförbund r.f., info@handicampen.ax 
  Rädda barnen r.f., info@raddabarnen.ax 


