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Hemserviceverksamheten - Definition - Mål

Med hemserviceverksamhet för äldre personer menas omvårdnad, stödservicetjänster och tillsyn
för pensionärer på det effektiverade serviceboende (ESB) Sveagården och pensionärer som bor ute
på bygden. Hemservice ordnas även för barnfamiljer i utsatta och akuta situationer.
Hemservicens mål är att stöda och hjälpa person i eget boende så att personen kan bo kvar i
hemmet så länge som möjligt.
Hemservicen är behovsprövad och avgiftsbelagd enligt kommunens taxor. Hjälpens omfattning
bedöms enligt det individuella behovet.

Personer som kan beviljas hemservice

-

Ålderspensionär
Förtidspensionär
Barnfamilj
Vid sjukdom eller handikapp som gör att du inte självständigt klarar av att sköta din personliga
omvårdnad, matlagning eller hemmets skötsel
Social risksituation

Vem ger hemservice?

Du får besök av hemservicepersonal anställd av kommunen som utför de sysslor ni skrivit avtal om.
Inom hemserviceverksamheten (på ESB Sveagården och på bygden) arbetar en ledande vårdare,
en ansvarig vårdare/sysselsättningsledare, tolv vårdare, en lokalvårdare samt två kockar.

Vad kan du få hjälp med?

-

Personlig omvårdnad
Inköp
Matdistribution från ESB Sveagårdens kök eller Daghemmet Saltkråkan i Järsö
Möjlighet att äta lunch på ESB Sveagården
Möjlighet att hämta lunch från ESB Sveagården eller Daghemmet Saltkråkan i Järsö
Klädvård
Dagvård och sysselsättning
Information och hjälp med att skaffa hjälpmedel som ökar tryggheten i hemmet som t.ex.
trygghetslarm.
Information om sociala förmåner som gäller i kommunen och hjälp med att ansöka om dessa.
Övrig hjälp enligt överenskommelse och i mån av möjlighet.
För mer information kontakta ledande vårdare Andrea Sandberg tfn, 018-34228

Tystnadsplikt

All hemvårdspersonal (även praktikanter, vikarier och elever) har tystnadsplikt och får inte berätta
för utomstående om personliga förhållanden i ditt hem

För pensionärer som behöver vård utanför hemmet finns följande boendeenheter
•
•

Effektiverade serviceboende Sveagården i Söderby, Lemland
Oasen boende- och vårdcenter i Jomala

För mer information kontakta ledande vårdare Andrea Sandberg tfn, 018-34228 eller
socialarbetare Cecilia Dahlström tfn, 018-349 441

Effektiverade serviceboende (ESB) Sveagården

På det effektiverade serviceboendet (ESB) Sveagården finns 20 hyreslägenheter varav 5 är rum
med kokvrå, 11 är rum utan kokvrå och 4 är tvårumslägenheter med kokvrå. Därutöver finns ett
periodrum samt allmänna utrymmen såsom matsal, aktivitetsrum, klädvårdsrum och badrum med
bastu.
Vid behov används även andra lägenheter om de är
lediga som periodrum.
Här finns personal dygnet runt. De boende har
trygghetslarm på rummet och som armband
På ESB Sveagården betalar de boende hyra för
lägenheten. Alla har en hemserviceavgift enligt den
högsta kategori C.
I hemserviceavgiften ingår personlig vård- och omsorg, tillsynsbesök, städning och klädvård.
Därutöver betalar de boende för maten och för trygghetslarmet.
Avgifterna på ESB Sveagården kan berättiga till bidrag från Folkpensionsanstalten såsom
bostadsbidrag och vårdbidrag för pensionärer.
För mer information kontakta ledande vårdare Andrea Sandberg tfn, 018-34228

Oasen boende- och vårdcenter

Boende- och vårdcenter Oasen är ett kommunalförbund. Lemlands kommun har fem vårdplatser
på Oasen. Äldre personer som inte kan vårdas inom den öppna vården kan erhålla institutionsplats
på Oasen.
Oasen boende-och vårdcenter är beläget i Prestgårdenby
Jomala.

Dagverksamhet för personer med minnessjukdomar vid Boende- och vårdcenter Oasen
För personer med minnessjukdomar finns dagverksamhet alla måndagar och torsdagar mellan kl.
09.00-15.00. Personen betalar själv 15 €/gång och i priset ingår även frukost, lunch och kaffe.
För de boende på ESB Sveagården är dagverksamheten kostnadsfri.
För mer information kontakta socialarbetare Cecilia Dahlström tfn, 018-349 441

I Lemlands kommun finns följande sociala stödservicetjänster och understöd för äldre personer
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Social färdtjänst
Handikapp färdtjänst
Ledsagarservice
Trygghetstelefon
Närståendestöd
Bidrag för handikappanpassning i hemmet
Handikappbidrag till redskap, maskiner och anordningar
Äldreomsorg på distans (ÄlDis)
Momsfri social service

Social färdtjänst

Personer som av olika orsaker inte kan anlita allmänna kommunikationsmedel kan beviljas
färdtjänst enligt socialvårdslagen. I kommunen används det elektroniska färdtjänstkortet;
TaxikortPLUS.
Färdtjänsten är för taxiresor på Åland. Färdtjänstkortet får inte användas för resor
till läkare eller fysioterapi då dessa ersätts av Folkpensionsanstalten.
Färdtjänst enligt socialservelagen handhas sedan 1.1.2021 av KST i Mariehamn.
Ansökningsblankett kan skivas ut elektroniskt.
För mer information kontakta www.kst.ax

Handikapp färdtjänst

En gravt handikappad person som inte kan anlita allmänna kommunikationsmedel har rätt
till minst 18 enkelresor per månad. I kommunen används det elektroniska färdtjänstkortet;
TaxikortPLUS. Färdtjänsten är för taxiresor på Åland. Färdtjänstkortet får inte användas för resor
till läkare eller fysioterapi då dessa ersätts av Folkpensionsanstalten
Färdtjänst enligt handikappservicelagen handhas sedan 1.1.2021 av KST i Mariehamn.
Ansökningsblankett kan skivas ut elektroniskt.
För mer information kontakta www.kst.ax

Trygghetstelefon

För äldre personer som känner sig otrygga i det egna hemmet. Trygghetstelefonen är kopplad till
ESB Sveagården. Kommunen står för installationskostnader och nyckelskåpet. Abonnenten
betalar den månatliga hyran av trygghetstelefon.
Alandia Security är operatör för det mobila trygghetslarmet i kommunen.
För mer information kontakta socialarbetare Cecilia Dahlström tfn, 018-349 441

Närståendestöd

Stödet kan sökas av anhörig eller annan närstående person som vårdar en äldre person, en
handikappad person, ett handikappat barn eller långtidssjuk person i hemmet. Vårdarvodets storlek
beror på hur bindande och krävande vården är. Arvodena är fastställda i tre grupper enligt
vårdtyngd.
Socialkansliet upprättar ett vård- och serviceavtal med vårdaren där avlastning och rätt till ledighet
framkommer. Närståendevårdaren har rätt till minst 5 dagars ledighet per kalendermånad.
Avlastning kan erbjudas på periodplats på ESB Sveagården. Stödet för närståendevård är
skattepliktigt och pensionsgrundande.
För mer information kontakta socialarbetare Cecilia Dahlström tfn, 018-349 441

Momsfri socialservice

Du är berättigad till momsfri social service om det har konstaterats att du inte klarar av din vardag
utan hjälp. Ålderdom, sjukdom, handikapp, återhämtning från sjukdom eller en skada kan vara
orsaker till behov av hjälp. Din inkomstnivå och eventuell egendom spelar inte någon roll. Servicen
kan vara till exempel städning, matservice och olika stödtjänster, som exempelvis hjälp med att
uträtta ärenden.
Kontakta själv de godkända företag varifrån du vill köpa servicetjänster.
Företaget gör upp ett serviceavtal med dig. Då serviceavtalet görs, försäkrar företagets
representant att din handlingsförmåga är nedsatt genom att se på till exempel läkarintyg.
Företaget skall även uppgöra en serviceplan tillsammans med dig där ditt behov av
servicetjänster framgår. I serviceplanen ska det komma fram hurdana tjänster du är i
behov av samt hur ofta du behöver dem.
Då dessa kriterier fylls kan företaget fakturera dig de erbjudna tjänsterna momsfritt. Momsens
andel av fakturan är cirka en fjärdedel, vilket betyder att du får en betydande inbesparing.
Dessutom kan du som kund utnyttja hushållsavdraget i din skattedeklaration som är 50 % av priset
på servicen. Se nedan de godkända företag varifrån du kan köpa servicetjänster.

Godkända företag
De företag som erbjuder hemservice som sociala tjänster skall anmäla sin verksamhet till den
kommun där företagen är verksamma. Då övervakas verksamheten av de sociala myndigheterna.
Företag som är godkända är följande:

För städservice med mera:
Hjördis Dammvippa
tel: 040 761 6744
e-post: dammvippan@hjordis.ax
Fint på Åland Ab
tel: 040 178 4070
e-post: info@fint.ax
Larisas Hemstäd
tel: 0457 344 6877
e-post: larisa6304@gmail.com
Firma Tanja Baranova tel: 0457 343 1164
tanusab@inbox.lv
F:ma Rent Hem
tel: 0457 342 9306
e-post:
munce.larisa@gmail.com
Feja Ab
tel: 16790
epost: elina.fredman@feja.ax

e-post:

För städservice, hjälp med vardagliga sysslor, omvårdnad med mera:
Hjälpredan Sanne
tel: 0457 385 1659
e-post: nilsas.susanne@aland.net
Björkkö Ab
tel: 040 027 3909
e-post: info@bjorkko.ax
Folkhälsan på Åland Ab tel: 0457 345 6250
e-post: jenny.sporre@folkhalsan.ax
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Kontakta oss
Om du har frågor och/eller synpunkter eller är i behov av hjälp
eller känner någon som skulle behöva hemservice eller ta del av
kommunens boendeservice, förmåner och understöd kontakta
oss på:
Telefon ESB Sveagården 018-34228 eller 018-34218
Telefon Socialkansliet 018-349 441
E-post: sveagarden@lemland.ax
E-post: cecilia.dahlstrom@lemland.ax
Besök oss på
Sveagården, Svedjevägen 17, AX-22610 Lemland
Socialkansliet, Kommunrundan 7, AX-22610 Lemland

