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Avgifter vid Sunnanberg vårdhem 2022 
Fastställda av kommunfullmäktige § 77/14.12.2021 

 

Äldreomsorgsavgifterna beräknas i enlighet med bestämmelserna i Lag om klientavgifter 

inom social- och hälsovården (FFS 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 är indexjusterade inför 2022. ESB 
avgifterna ändras från den 1.1.2022. 
 
 
 
Effektiverat serviceboende (ESB)avgifter: 

1. Grundavgift: 40 €/månad 

2. Serviceavgift: enligt avgiftstabell för hemservice vårdklass C, 35 % av klientens 

bruttoinkomster efter avdrag på 598 € (för 1 person) 

3. Måltidsavgift: 11,50/dygn  

4. Hyra: enligt 12,50 €/m2/månad 

 

Klienten ska ha till sitt förfogande minst 250 €/månad efter dragna avgifter. 

Vid frånvaro görs avdrag per dygn för service- och måltidsavgift. 

Äldreomsorgschefen kan besluta om nedsättning eller efterskänkning av avgift enligt 11 § i 

klientavgiftslagen.  

 

 Vid inflyttning till boende finns en möjlighet för en ensamstående att göra avdrag från 

inkomsterna under max 3 månader för bostads- eller hyreskostnader. Avdrag görs för betald 

hyra eller bolagsvederlag, el (grundavgift), vatten (grundavgift) och brandförsäkringspremie. 

Till anhållan om avdrag bifogas kopia av fakturor samt kontoutdrag för hyresbetalning.” 

 

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 

vårdavgiftens storlek. 
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Detta ingår i avgiften för effektiverat serviceboende 

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 

Hyra: el, vatten, avlopp, värme och sophantering ingår samt del i gemensamma utrymmen 

Möbler: säng, madrass och nattduksbord ingår 

 

 

Periodvård 

Periodvård är en omvårdnadsform som innebär att man vistas på Sunnanberg vårdhem 
under en kortare period. Perioden kan vara regelbundet återkommande i form av växelvård. 
Då bor man hemma i sitt vanliga boende och periodvis på Sunnanberg vårdhem.  

Periodvård kan också beviljas för att avlasta dem som vårdar en närstående i hemmet. 

I periodvårdsavgiften ingår all vård och omsorg dygnet runt, alla måltider, hyra, möblerat 

rum, lokalvård och sängkläder/handduk. 

 
För periodvård betalas 49,60 euro/vårddygn upp till avgiftstaket 692 euro per kalenderår, 
därefter 22,80 euro per vårddygn.  

 
Dag- och nattvård: 22,80 euro/ dag/ natt  

 
Närståendevård: 11,60 euro/ dygn. Närståendevårdare har rätt till 5 dagar avlastning per 
månad. 
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