Socialnämnden i Lumparland

HEMSERVICEAVGIFTSTAXA

från och med 1.4.2013

För hemservicetagare som har ett vård- och omsorgsbehov tillämpas hemservicetaxa. Med vård- och
omsorgsbehov avses på- och avklädning, hjälp med den personliga hygienen samt andra vård- och
omsorgsåtgärder som hör till de dagliga rutinerna.
Hemservicetagaren debiteras en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster samt på
personanatalet i enlighet med förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 kap 3 §. För
alla hemservicetagare görs en vård och serviceavtal. Ingen avgift tas för det första besöket.
Utgående från vård- och omsorgsbehovet, servicens art och omfattning indelas hemservicetagarna enligt
följande:
KATEGORI

ANTAL BESÖK

A

1-3 besök/vecka

B

4-7 besök/vecka

C

8 eller fler besök/vecka

Beräkning:
Hemserviceemottagaren debiteras en hemserviceavgift som beräknas på bruttoinkomsten utgående från den
procentsats som är fastställd för respektive kategori med avdrag för ett inkomstbelopp som inte beaktas.
För en hemservicetagare som bor ensam och erhåller hemservice enligt kategori A beräknas således avgiften
enligt följande: från bruttoinkomsten avdras 528 € och avgiften blir då 17 % av den resterande inkomsten.
Beräkningen sker enligt följande tabell:
Avgift i % av bruttoinkomsten
Antal
personer i
hushållet
1
2
3
4
5
6

Avdrag från
bruttoinkomster
bruttoinkomster
528
975
1528
1890
2288
2627

Vårdbehov Vårdbehov Vårdbehov
A
B
C

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

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

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

För personer med mindre hemservice än 1 besök/vecka, uppbärs 20,00€/månad
Maxavgift är fastställd 2098€/månad

Socialnämnden i Lumparland

Tillämpning:
Avdrag från hemserviceavgift då frånvaron är längre än tre (3) dagar d v s avdrag fr o m den fjärde dagen.
Avdrag från hemserviceavgift räknas ut per dag genom att månadsavgiften divideras med 30 dagar.
Hemserviceavgiften debiteras en gång per månad.
Hemserviceavgiften får inte överstiga kommunens kostnader för produktion av tjänsten.
I sådana fall där hemserviceavgift leder till behov av utkomstöd kan sänkning av avgiften sökas hos
socialnämnden.

STÖDSERVICETAXA

från och med 1.4.2013

Lunchportion på Kapellhagen inklusive kaffe

5,50 €

Lunchportion jämte transport hem (ej bröd, dryck, kaffe)

5,50 €

Måltidsersättning för avlastningsdygn

11,75 €/dygn

Städservice

20,00 €/timme

Städningen och lunch debiteras om klienten inte har avbeställt service minst 1 dygn tidigare. För storstädning
hänvisas till städfirma.
Dagvårdsservice på Kapellhagen
inkluderar lunch, kaffe, aktiviteter och bastubad

8,00 €/dag

Periodvård på Kapellhagen inklusive mat

25,00 €/dygn

Klädservice
Serviceavgift

Medicinhämtningstaxa

hemvårdspersonalen tvättar
klienten tvättar

för pensionärer som bor på Kapellhagen,
men inte har fastställd hemvårdavgift

3,00 € /maskin
1,50 €/maskin
20,00 €/mån
10,00 €/ hämtning

Klienten skall i första hand använda färdtjänst, men i mån av möjligheter kan hemservicepersonalen köra
klienten hem/till affären, då debiteras 2 €/ tur/retur

