ECKERÖ KOMMUN

TAXA FÖR HEMTJÄNSTSERVICE I ECKERÖ KOMMUN ÅR 2019
Godkända av kommunfullmäktige i Eckerö kommun den 30.08.2018 § 71. Taxorna gäller fr.om. 01.10.2018.
Regelbunden hemtjänst enligt vård- och serviceplan betalar klienten en månadsavgift som baserar sig på
hushållets bruttoinkomster samt på personantalet. Utgående från vårdbehovet indelas de vårdbehövande i
kategorier enligt följande:
A.
B.
C.

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

Indexjustering av klientavgifter inom social- och hälsovården gjord den 01.01.2018. Avgift i % av
bruttoinkomster.
Antal personer Inkomstgräns/fribelopp
i hushållet
euro/månad
1
2
3
4
5
6

Vårdbehov A

Vårdbehov B

Vårdbehov C

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

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

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

576,00 €
1 063,00 €
1 667,00 €
2 062,00 €
2 496,00 €
2 866,00 €

Stödservice
Måltidsservice:
Dygnskostnad för alla måltider
Lunch
Lunchportion jämte transport hem
Frukost
Kaffe med dopp, kvällskaffe, per mål
Middag

12,40 €
6,40 €
7,40 €
3,00 €
2,00 €
3,00 €

Övriga avgifter inom hemtjänsten:
Användning av bastun

4,50 €

Dagklienttaxa, inkluderar lunch, kaffe och aktiviteter

9,40 €

Medicinhämtningstaxa

11,00 €

Tvätt-tjänst

6,00 €

Städning (storstädning hänvisas till städfirma)

11,00 €/halvtimme

Äldreomsorg på distans, ÄLDIS

20,00 €/månad

Duschhjälp i det egna hemmet

7,00 €

Duschhjälp, pensionärer utom Solgården med hjälp av personal 7,00 €
Trygghetsringning, per gång

1,00 €

Trygghetsbesök

7,00 €/halvtimme/personal

Handling (på Hugos)

11,00 €

Det finns ingen gällande lag för serviceavgifter för klienter som bor på servicehus. I Eckerö kommun
tillämpas den lagstiftning som finns för hemtjänstavgifter.
Avgiftstak för hemtjänstavgift
Avgiften får som högst utgöra en viss fastställd procent av betalningsförmågan. Procentsatsen har fastställts
i klientavgiftsförordningen. För enpersonshushåll får avgiften högst utgöra 35 % av betalningsförmågan och
tvåpersonershushåll högst 22 % av betalningsförmågan. Avgiften får inte heller vara högre än kommunens
kostnader.
Tillfällig hemtjänst
För tillfällig hemtjänst eller service för personer med mindre än 1 besök/vecka, uppbärs 12,60 €/besök samt
kostnader enligt aktuell stödservice.
Periodplats
Närståendevård: 11,50 €/dygn.
Periodplats: Dygnsavgiften för en periodplats som är 34,80 € inkluderar hyra, mat och hemtjänstavgift.
Dygnsavgiften om 34,80 € debiteras upp till avgiftstaket 683 €/kalenderår, därefter 22,50 €/dygn.
I väntan på permanent vårdplats: 1-3 mån., 34,80 €/dygn, efter 3 månader inkomstbaserad serviceavgift.

