HEMSERVICETAXA FÖR KLIENTER PÅ BYGDEN ÅR 2019
Hemserviceavgift för regelbundna hemservicebesök
För klienter som har ett regelbundet behov av vård-och omsorg debiteras en månatlig hemserviceavgift som baserar sig på
personantalet i hushållet, hushållets bruttoinkomster över en viss inkomstgräns samt en betalningsprocent beroende på
antal besök/vecka. Hemserviceavgiften utgår från förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 2 kap 3 §.
Antalet hembesök per vecka indelas i tre vårdkategorier som benämns A, B och C enligt följande:
Antal besök per vecka
Vårdkategoribenämning
A
1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
B
C
8- eller fler besök/vecka
Hemserviceavgiftstabell:
Antal
personer i Inkomstbelopp som inte beaktas
Avdrag från bruttoinkomst
hushållet
1
2
3
4
5
6

576
1063
1667
2062
2496
2866

Vårdkategori A

Vårdkategori B

Vårdkategori C

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

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

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

Tillämpas i enlighet med förordningen om klientavgifter inom social-och hälsovården 2 kap 3 §. Kan
justeras under året i enlighet med ändring i förordningen.
Hemserviceavgift uträknas i % av bruttomånadsinkomsten i enlighet med antal besök
vecka/vårdkategori.

Hemserviceavgift för korta hemservicebesök
För klienter som har ett behov av korta hemservicebesök om högst 15 minuter fastställs hemserviceavgiften enligt samma
hemserviceavgiftstabell som ovan men med ett avdrag om 50 % för respektive vårdkategori.
Denna avgiftstaxa används även för de klienter som har behov av enbart korta besök om högst 15 minuter.
Vårdkategorierna som benämns a, b och c är enligt följande:
Antal korta besök högst om högst 15 min

Hemserviceavgift i % enligt vårdkategori

1-3 besök/vecka
4-7 besök/vecka
8- eller fler besök/vecka

50 % av kategori A
50 % av kategori B
50 % av kategori C

Vårdkategoribenämning
a
b
c

Hemserviceavgift för tillfälliga hemservicebesök
För klienter som har behov av tillfälliga hemservicebesök om högst en månad uppbärs en avgift om 10 €/besök.
Om vårdbehovet kvarstår uppbärs en inkomstprövad månadsavgift enligt hemserviceavgiftstaxan för därpåföljande månad.
Besök vid trygghetsalarmering och sjukvårdsuppgifter inom ramen för sammanhållen hemvård kan vara ett sådana tillfälliga
hemservicebesök.
Hemserviceavgiftstaxans maxavgift är fastställd till 2981,97 €/månad
Tillämpning av hemserviceavgiftstaxan:
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.
I sådana fall där hemserviceavgift leder till behov av utkomststöd kan sänkning av avgiften sökas hos socialnämnden.

