AVGIFTER OCH ERSÄTTNINGAR INOM HANDIKAPPOMSORG OCH
VUXENSOCIALARBETE 2018
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSNÄMNDEN

12.12.2017 § 180

Social- och hälsovårdsnämnden besluter om taxor och avgifter som baserar sig på annat än lag och
förordning inom uppgiftsområdet. Avgifterna inom handikappomsorgen fastställs årligen.
Avdelningschefen kan bevilja nedsättning eller befrielse från avgifter om speciella sociala
omständigheter förutsätter det.

BOENDESERVICE; handikappomsorg
Avgift för uppehälle baserar sig på lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) samt
författningen (912/1992) inklusive de tillägg och ändringar som gjorts därefter.
Enligt lagen angående specialomsorger för utvecklingsstörda (519/1977) skall kostnader för service och
vård, som en utvecklingsstörd person har behov av för att trygga boendet, betalas av kommunen.
Klientavgifter inom boendeservice enligt specialomsorgen som klienten själv betalar, är måltidsavgifter
och kostnader för uppehälle som hör till ett normalt liv och boende.
I avgiften för uppehälle ingår följande:
-

informationskostnader (t.ex. tidningar, kabel-TV, IT och telefon)
bastuavgifter
gemensamma fritids- och sysselsättningsförnödenheter
utgifter för allmän trivsel (inredningsartiklar)
städredskap och rengöringsmedel
klädvård (tvättmaskin) och tvättmedel
WC- artiklar, hushållspapper, energisparlampor, biopåsar m.m.

För hyresgästens personliga bruk skall vid Kevakoti och Grönkulla lämna minst 220 €/mån.
För klienter, som beviljas serviceboende enligt förordningen om service och stöd på grund av handikapp
(380/1987) eller enligt socialvårdslagen (1301/2014), fastställs utgående från bruttoinkomsterna en
serviceavgift enligt tabellen för hemvård. Avgift för måltider tillkommer.

KEVAKOTI, Jakobstad, gruppboende för finskspråkiga utvecklingsstörda
Hyra, där allmänna utrymmen ingår
Mat;
Middag
Lunch
Morgonmål
Kvällsmål
Avgift för uppehälle/mån.
Närståendevårdarens lagstadgade lediga dag, av den vårdade uppbärs/dag

fastställs
senare

11,50 €

4,40 €
4,40 €
1,20 €
1,20 €
140,00 €
11,40 €

Korttidsvård; under 16 år, måltiderna ingår
Korttidsvård; över 16 år, måltiderna ingår
Mat/måltid
Morgonmål
Kvällsmål
För hyresgästens personliga bruk skall lämna minst 220 €/mån.

13 € / dygn
18,50 € / dygn
4,40 €
1,20 €
1,20 €

GRÖNKULLA, Nykarleby, gruppboende för utvecklingsstörda
Hyra
Nykarleby bostäder fakturerar
Mat;
Middag
Lunch
Morgonmål
Kvällsmål
Avgift för uppehälle/mån.
För hyresgästens personliga bruk skall lämna minst 220 €/mån.

4,40 €
4,40 €
1,20 €
1,20 €
140,00 €

STELLA, boendestöd för personer med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning
Boendestöd och handledning är avgiftsfri.

KÖPTJÄNSTER; privata serviceboenden
Hyra, serviceproducenten fakturerar klienten
Mat;
Middag
Lunch
Morgonmål
Kvällsmål
Serviceavgift, individuell serviceavgift enligt hemvårdstaxa 35 % av
bruttoinkomsterna

4,40 €
4,40 €
1,20 €
1,20 €

KORTTIDSVÅRD
Privata köptjänster + egna boenden
Avgifter;
Deltid max 8 h
avgiftsfri för barn under 16 år
16 år och äldre betalar för uppehälle max 8 h
Heldag
Barn under 16 år (utan stöd för närståendevård)
Över 16 år (utan stöd för närståendevård)
Erhåller man stöd för närståendevård är vårdavgiften för 3 första dagarna/mån.

5,00 €

11,50 €

13,00 €
18,50 €
11,40 €

För- och eftermiddagsvård samt vård under loven för utvecklingsstörda är avgiftsfri fr.o.m. årskurs 3
Heldag över 5h, måltidsersättning
5,00 €
Halvdag under 5h, måltidsersättning
3,50 €

Anpassningsträning enligt handikappservicelagen, avgiftsfri

Faktureringsavgift för manuell hantering av taxitrafikanternas färdtjänstkvitton,
d.v.s. kvitton som inte kommer via det elektroniska uppföljningssystemet

1 € / kvitto
inkl. moms

ERSÄTTNINGAR
Arbetsersättning, placering på öppna marknaden.
Minst 4 h/dag
Kilometerersättning för bil
Kilometerersättning för moped
Kilometerersättning vid rehabiliterande dagvård
Personlig assistens
Timlön (arbetsgivarmodellen)
Servicesedel; (värde per timme)
Vardag, må-fre 7.00 - 18.00
Kväll 18.00 - 24.00
Lördag 7.00 - 18.00
Lördag 18.00 - 24.00
Söndag + söckenhelger
Natt

8,41 € / dag
0,25 € / km
0,17 € / km
0,20 € / km

10,98 €/h

Förhöjning 15%
Förhöjning 20%
Förhöjning 100%
Förhöjning 100 %
Förhöjning 25 %

22,00 € / h
25,30 € / h
26,40 € / h
44,00 € / h
44,00 € / h
27,50 € / h

Stödperson; arvode, handikappomsorg och vuxensocialarbete
enligt socialvårdslagen
Arvode
(max 48 € / dygn)
Arvode om två klienter samtidigt, handikappomsorg
Arvode om tre klienter samtidigt, handikappomsorg
Kilometerersättning

9,60 € / h
14,40 €
19,20 €
0,25 €

Vårdperson; arvode (kräver närvårdarutbildning)
Arvode, klient med specialbehov
(max 75 € / dygn)
Arvode, två klienter (syskon) med specialbehov (max 100 / dygn)
Kilometerersättning

15 € / h
20 €
0,25 €

Stöd för närståendevård
Arvode klass I
(392,02 € / mån.)
Arvode klass II
(530,17 € / mån.)
Specialvårdsarvode klass III
(784,05 € / mån.)
Erhåller man stöd för närståendevård är vårdavgiften för 3 första dagarna/mån. (11,50 €)

392,57
530,91
785,14
11,40 €

Arvode för avlösare
Arvode klass I
Arvode klass II
Arvode klass III

44,38 € / dygn
66,58 € / dygn
88,77 € / dygn

(44,32 €/dygn)
(66,49 €/dygn)
(88,65 €/dygn)

Avlösarservice i avlösarens hem, kostnadsersättning
Under 8 h
Över 8 h

5,70 €
16,30 €

STÖDFAMILJ; handikappomsorg avlastning
Vårdarvode
Ringa vårdkrävande per dygn
* under 8 h, per timme
(tidigare u. 5 h)
Måttligt vårdkrävande per dygn
*under 8 h, per timme
(tidigare u. 5 h)
Mycket vårdkrävande per dygn
* under 8 h, per timme
(tidigare u. 5 h)
Kostnadsersättning
Under 8 h
(tidigare u. 5 h)
Över 8 h, per dygn

76,80 €
9,60 €
89,60 €
11,20 €
121,60 €
15,20 €
5,70 €
16,30 €

KLIENTAVGIFTER
Stödfamilj /deltid, max 8 h;
Avgiftsfri för barn under 16 år
16 år och äldre betalar för uppehälle

5 € / dag

Stödfamilj / heldag, över 8 h;
Barn under 16 år, per dygn (utan stöd för närståendevård)
Över 16 år, per dygn (utan stöd för närståendevård)
Erhåller man stöd för närståendevård är vårdavgiften för 3 första dagarna/mån.

13 €
18,50 €
11,40 €

11,50 €

Klienter under 16 år faktureras för max. 36 dygn/ år oberoende av avlastningskategori.
(närståendevård eller annan avlastning).
Klienter över 16 år har en inkomst och faktureras för alla dygn.

