Protokollsbilaga 2, Kfge 27.01.2022, § 8

HEMSERVICETAXA FRÅN OCH MED DEN 1.1.2022
Avgift för regelbunden hemservice:
Personer som erhåller regelbunden hemservice debiteras en månadsavgift som baserar sig på
hushållets bruttoinkomster samt på personantalet. Med regelbundet vårdbehov avses behov av
hjälp minst en gång i veckan. Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i
kategorier enligt följande:

A.
B.
C.

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8 eller fler besök/vecka
Avgift i % av bruttomånadsinkomsten

Antal personer

1
2
3
4
5
6

Beräknas på
överstigande
euro
598
1 103
1 731
2 140
2 591
2 976

Vårdbehov
A

Vårdbehov
B

Vårdbehov
C

17 %
11 %
9%
7%
6%
5%

26 %
16 %
13 %
11 %
10 %
8%

35 %
22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

En vård- och serviceplan uppgörs tillsammans med servicemottagaren och utgör basen för
fastställande av hemserviceavgiften. Ingen avgift debiteras för vårdplaneringar och
informationsbesök. Hemserviceavgiften debiteras kalendermånadsvis.
Avdrag ges från hemserviceavgift då frånvaron är längre än tre (3) kalenderdagar och då
frånvaron beror på klienten. Avdraget från hemserviceavgiften räknas ut per dag genom att
månadsavgiften divideras med 30 dagar.
Avgift för oregelbunden hemservice:
För personer med färre hemservicebesök än 1 besök/vecka, uppbärs 11,10 €/besök. För de
hemservicetagare som får hemservice oregelbundet men har fastställd hemservicetaxa
debiteras avgift enligt det genomsnittliga antalet veckobesök
för
de
veckor
då
hemservice erhållits. För hela kalenderveckor, då ingen hemservice ges, avdras per vecka ¼
av månadsavgiften.
Periodavgift:
För klienter som kortvarigt beviljas vistelse i Hammargårdens ESB-boende tillämpas avgift
för periodplats på 32,80 €/dygn. Dygnsavgiften inkluderar hyra, mat och hemservice samt
behövliga stödservicetjänster.
Avgifter under närståendevårdarens lagstadgade ledighet:
Avgiften för den lagstadgade avlastningen enligt lag om klienter (FFS 734/1992) § 6b för
tjänster under närståendevårdares ledighet fastställs till 11,60 € per ledigt dygn. Om
närståendevårdaren i enlighet med sitt avtal med kommunen tar ut sin ledighet i flera perioder
som är kortare än ett dygn, sammanslås timantalet för avlastning och en avgift på 11,60 € tas
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ut per genomfört ledigt dygn. Avgifterna för närståendevårdarens kortare ledigheter kan
sammanslås och faktureras över kalendermånadsgränser under ett kalenderår.
Efterskänkande och nedsättning av avgift:
I sådana fall där hög hemserviceavgift leder till behov av utkomststöd och till svårigheter att
betala för grundläggande utgifter kan nedsättning av avgiften sökas hos
äldreomsorgsnämnden. Ledande tjänsteman i äldreomsorgen bereder ärendet på basen av
erhållen redovisning och äldreomsorgsnämnden beviljar nedsättning av hemserviceavgifter i
enlighet med lagstiftning och gällande praxis.
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