HEMSERVICEAVGIFTER ÅR 2017
Fastställda av kommunfullmäktige 106 §/14.11.2016
Saltviks kommun har hemserviceavgifterna enligt Lag om klientavgifter inom social- och
hälsovården (1992:734), Förordning om klientavgifter inom social- och hälsovården
(1992:912) samt Socialvårdslagen (1982:710).
Avgifterna indexjusteras regelbundet vartannat år utifrån förändringen i folkpensionsindex.
Social-och hälsovårdsministeriet publicerar de indexjusterade beloppen i Finlands
författningssamling inom november månad av justeringsåret. Avgifterna bör indexjusteras
inför år 2018.
Avgifterna för service i hemmet får inte överstiga kostnaderna för produktionen av servicen.

Regelbunden hemservice
Med regelbunden hemservice avses behov av hjälp minst en gång i veckan.
Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i vårdklasser enligt följande:
Vårdklass
A
B
C

Vårdbehov
1-2 besök/vecka
3-6 besök/vecka
7 eller flera besök/vecka

Personer som erhåller regelbunden hemservice debiteras en månadsavgift som baserar sig på
hushållets bruttoinkomster, servicens art och omfattning, klientens betalningsförmåga samt på
antal personer i hushållet.
Månadsavgiften får uppgå till högst det belopp av de månadsinkomster som överskrider
inkomstgränsen som nedan nämnda betalningsprocenttal anger. Betalningsprocenttalen och
inkomstgränserna är följande:

Avgiftstabell
Antal personer
1
2
3
4
5
6

Bruttoinkomstgränser Vårdklass A
573 €/månad
17 %
1057 €/månad
11 %
1 656 €/månad
9%
2 049 €/månad
7%
2 480 €/månad
6%
2 848 €/månad
5%

Vårdklass B
26 %
16 %
13 %
11 %
10 %
8%

Vårdklass C
35 %
22 %
18 %
15 %
13 %
11 %

När antalet personer är större än sex, höjs inkomstgränsen med 327 € och betalnings
procenttal sänks med en procentenhet för varje därpå följande person.
När servicen i hemmet avbryts för längre tid än fem dagar uppbärs inte månadsavgift för den
tid som överstiger fem dagar. Om hemservicen avbryts för en kortare tid av orsaker som beror
på kommunen eller när klienten är i kommunal anstaltsvård uppbärs månadsavgift inte heller
för de nämnda fem dagarna

Tillfällig hemservice
För personer med mindre hemservice än 1 besök/vecka

Avgiftstabell
Vårdbehov
0-0.5 timmar
0.5-2 timmar
2-4 timmar
4-6 timmar
Över 6 timmar

euro/besök
6,30
7,80
15,70
31,30
39,10

Avgiftstabell för städservice (lättstädning)
Bruttoinkomster €/månad
0-499
500-799
800-1099
1100-

Avgift €/timme
3,40
9,00
16,80
24,60

– i städningen ingår inte fönstertvätt eller storstädning

Matservice
6,70 €/portion
– i priset ingår kostnader för livsmedel samt emballage, lönekostnader för kock samt
kostnader för utkörningen
5,70 €/portion till de äldre som är över 65 år och kommer att äta till Sunnanberg
Matservice kan erhållas 7dagar/vecka

Trygghetstelefon
– kommunen bekostar endast installation av trygghetstelefonen samt hyran för nyckelskåp 1
gång.

