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ÄLDREOMSORGENS AVGIFTER
I VÖRÅ KOMMUN
Tillämpas från och med den 1.1.2021

Godkänd av Omsorgsnämnden i Vörå § 131/16.11.2016
Uppdatering av serviceavgifter, Omsorgsnämnden § 103/12.12.2017
Uppdatering av dokumentet, Omsorgsnämnden § 8/24.2.2021
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AVGIFTER
Avgifter på hemvårdsenhet
På Gullvivan betalar klienten en hyra till Oravais pensionärsförening som för närvarande är 9,44 – 9,56 €
/kvadratmeter (vatten och elavgift ingår). På Kastusgården betalar klienten en hyra till kommunen som
för närvarande är 8,05 € /kvadratmeter. Vatten ingår i hyran men elavgift betalas till elbolaget enligt
förbrukning. För vården betalar klienten hemserviceavgift samt avgift för stödtjänster (mat, klädtvätt osv.)
Avgifter för hemservicens stödtjänster
Kommunen upprätthåller olika stödtjänster för handikappade och äldre som är avgiftsbelagda med fasta
avgifter för sina tjänster.
Stödtjänster
*Hemtransporterad butikskasse
(max x 1/vecka)
Måltidsservice som lunchservering, möjlig vid
hemvårdsenheterna
Hemtransporterad lunch
**Kostdagspris för alla måltider på
hemvårdsenhet
Trygghetsservice:
Trygghetstelefon (trådtelefon)
Trygghetsservice:
Trygghetstelefon (mobiltelefon)
Extra trygghetsarmband/ trygghetshalsband
Trygghetsservice:
(trygghetstelefonavgift + dörrlarmsavgift)
Hemservice gör tillfälliga hembesök p.g.a. trygghetsalarm
Klädservice

1.1.2021
12,00 €/gång
7,00 €/portion
8,00 €/portion
11,50 €/dag
20,00 €/mån
30,00 €/mån
2 €/st/mån
+10,00 €/mån
12 €/hembesök
5,00 €/kg

Duschservice

10,00 €/gång

Duschservice med transport

20,00 €/gång

Städning av klientutrymmen på hemvårdsenhet
***Snöplogning (om bruttoinkomst är under 1300
€/månad kan bidrag beviljas)

25 €/t
75 % klienten 25%

* En avgift när enbart stödtjänsten butikskasse beviljas.
** In- och utskrivningsdagar betalas 50 % av kostdagspriset. Klienten har även möjlighet att delvis ordna
sina måltider själv och endast inta en varm måltid (lunch/middag) och en lätt måltid
(morgonmål/kvällsmål)/kostdag och då betala 50 % av kostdagspriset. Detta verkställs på klientens
initiativ i situationer, när det inte medför risker för klienternas näringstillstånd och hälsa.
***Klienten betalar först snöröjningsavgiften och lämnar sedan in ett stämplat kvitto eller kontoutdrag,
samt information om bruttoinkomster och bankkontonummer till Omsorgskansliet.
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Avgifter för hemservice och hemsjukvård enligt avgiftstabell
Besök/vecka respektive besök/mån
Betalningsprocent
Antal personer
i hushållet

Inkomst-

Besök/vecka:

1

2

3

4

5

6

gräns

Besök/månad

(1-4)

(5-11)

(12-15)

(16-19)

(20-23)

(24-)

1

588

Betalningsprocent

16

20

24

28

32

35

2

1084

utgående ifrån

14

16

18

20

21

22

3

1701

antal besök per

13

14

15

16

17

18

4

2103

vecka

10

11

12

13

14

15

5

2546

8

9

10

11

12

13

6

2924

6

7

8

9

10

11

Inkomstgräns = x €/månad
För tillfällig hemservice faktureras 12,00€/besök.

Avgifter på effektiverat serviceboende
Servicen omfattar personlig vård och omsorg dygnet runt, alla måltider, städning, sängkläder, tvättservice,
hygienartiklar, samt wc- och hushållspapper. I kommunägda fastigheter betalar klienten för sitt boende
en hyra som är 10 €/ kvadratmeter samt elavgift 10 €/ månad och vattenavgift 4 €/ månad.
På Solrosen betalar klienten för sitt boende en hyra som är 16,38 €/ kvadratmeter (vatten- och elavgift
ingår). Hyran betalas till Oravais pensionärshemsförening.
För ovannämnda service uppbärs en vårdavgift som är 85 % av nettoinkomsterna då man först dragit bort
boendekostnaderna (hyra, vatten och elektricitet), för personligt bruk garanteras klienten minst 110 € per
månad. Därtill har kommunen fastställt att klienten garanteras ytterligare 150 € per månad för personligt
bruk, mot bakgrunden att klienten själv betalar sina läkemedelskostnader.
Klienten ansöker från Folkpensionsanstalten om vårdbidrag, bostadsbidrag, läkemedelsersättningar och
reseersättningar enligt taxa.
Avgifter på vårdavdelningen
Deldygnsvård

€/vårddag

Dag- eller nattvård

22,50 €/vårddag

Anstaltsvård

€/vårddag

Kortvarig

48,90 €/vårddag

*Kortvarig

22,50 €/vårddag

*När avgiftstaket på 683 €/kalenderår har överskridits får i kortvarig anstaltsvård tas ut högst
22,50€/vårddag.
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Hos klienter i långvarig anstaltsvård (= över 3 månader) uppbärs en avgift som bestäms enligt
betalningsförmågan. Avgiften kan uppgå till högst 85 % av klientens nettoinkomster. Klienten garanteras
som medel för personligt bruk på minst 110 € / månad.
Om klienten omedelbart före vården inletts har levt i gemensamt hushåll i äktenskap eller
äktenskapsliknande förhållande och hans eller hennes månadsinkomster är större än makens
månadsinkomster bestäms avgiften på basis av makarnas sammanräknade månadsinkomster. Avgiften
kan då uppgå till högst 42,5 % av de på ovannämnda grunder sammanräknade månadsinkomsterna.
Klientavgifterna baserar sig på lagen och förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården
(1992/734 respektive 1992/912) med efterföljande uppdateringar, plus Statsrådets förordning om
ändring av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården från den 23.11.2017 och Socialoch hälsovårdsministeriets meddelande om vissa indexjusterade klientavgifter inom social- och
hälsovården från den 23.11.2017.

Avgift för intervallvård
Avgiften för intervallvård på effektiverat serviceboende och vårdavdelningen är 48,90 €/vårddag.
När avgiftstaket på 683 €/kalenderår har överskridits sjunker avgiften till 22,50 €/vårddag.
Då intervallvården används som lagstadgad ledighet för närståendevårdare (2-3 dagar/månad) är
avgiften 11,40 €/dygn.

