
ECKERÖ KOMMUNS HEMSERVICE 2022  
  

Vem kan få hemservice?  
  

 Ålderspensionärer, förtidspensionärer, vid sjukdom eller 

rörelsehinder och då du inte självständigt klarar av att t. ex. sköta 

din personliga omvårdnad, matlagning, hemmets skötsel eller 

om det är fråga om social risksituation.  

 Barnfamiljer vid t.ex. barns sjukdom, barndagvårdares eller 

vårdnadshavares sjukdom, förlossning, kris- eller social 

risksituation.  

  

Vilken hjälp du kan få och i vilken omfattning bedöms individuellt utifrån 
dina behov.  
  

Ålands hälso- och sjukvård (ÅHS), via hemsjukvården (HSV), ansvarar för 

sjukvården och den medicinska vården.  

  

Vem ger hemservice?  

  

När du erhåller hemservice får du besök av Solgårdens personal. 

Hemservicepersonalen har tystnadsplikt och får inte berätta för 

utomstående om personliga förhållanden som råder i ditt hem.  

  

Vad kan jag få hjälp med?  
  

Exempel på vad du kan få hjälp med:  

  

 Personlig omvårdnad. 

 Personlig hygien, bad/dusch.  

 Inköp på Hugos.             

 Klädvård.        

 Promenader.   

 Enklare matlagning som t.ex. gröt eller välling. 

 Hemleverans av lunch och eventuell middag.   

 Främjande av aktivering och egenverksamhet.  

 Vägledning vid t.ex. användning av socialskydd och 

socialservice.   

 Dammsugning, torkning av golv, vädring av mindre mattor och 

kläder, tvättning av badrumsporslin, torkning av badrum och kök.  

  

  



  

Vad kan jag INTE få hjälp med?  

  

Hemservicepersonalen hjälper dig INTE med:  

  

 Enbart hemstädning – då hänvisas till momsfri socialservice, det 

vill säga privata städföretag. 

 Fönstertvätt, storstädning som t.ex. städa vind, källare eller       

motsvarande, stora mattor som behöver vädras, rengöring av    

kristallkronor och dylikt.  

 Flyttstädning.  

 Förberedelser inför större bjudningar.   

 Trädgårdsarbete eller snöskottning.   

 Städning åt inneboende och vuxna barn (12 

år).  

 
  

Om du regelbundet får hemservice så hör av dig till 

Solgården, tel. (018) 364 020, om du inte behöver hjälp 

någon dag. Detta för att inte hemtjänstpersonalen skall 

komma förgäves och bli orolig när ingen öppnar. 

Hemservicepersonal får inte ta emot gåvor enligt lag.  

  
  

  

Vid beställning och frågor angående hemservicen i Eckerö kommun:  

  

Solgården tel. 364 020  

Hemserviceledare Sandra Karlsson tel. 364 022, mobil 0457 5301 320 

Tf omvårdnadsledare Axel Gädda, mobil 040 579 6999  

  

  

  

  
  

” Målsättningen med hemse rvice är att   på ett  
reha biliterande sätt   stödja   person er   i sitt eget boende  för  
att  möjliggöra ett boende i  det egna   hemmet så länge  
som möjligt ”    

  
  
  
  
  

Viktigt att komma ihåg!   



Bedömning av servicebehov  
  

En bedömning av klientens hemservicebehov skall göras så att klienten  

”ges möjlighet att på ett ändamålsenligt sätt deltaga och påverka 

planeringen och genomförandet av den vård som skall lämnas” 

(SocialvårdsF § 5).  

  

Tillsammans med klienten och eventuella anhöriga som sköter klienten 

ska en vård- och serviceplan gällande regelbunden hemservice 

upprättas.  

  

Vid det första hembesöket beaktas och utvärderas:   

 Hur klienten klarar sig hemma med hänsyn till hälso- och 

sjukdomssituation. Även den fysiska, psykiska och sociala 

situationen tas i beaktande.   

 Konstaterande av minnesstörningar och hänvisning till 

eventuell utredning.  

 Klientens nätverk och hjälpare i övrigt.  

 Hjälpbehovet, hemservice och omsorg, stödtjänster och 

eventuella sjukvårdstjänster planeras tillsammans.  

 Råd och bistånd för att ansöka om bidrag klienten har rätt till.  

 Hur hem- och bostadsförhållandet ser ut.  

 Behov av hjälpmedel.  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



Hemservicetaxa i Eckerö kommun  
  

Personer som erhåller regelbunden hemservice (minst 1 gång i veckan) 

debiteras en månadsavgift som baserar sig på hushållets bruttoinkomster och 

antalet personer i hushållet. Avgiften baserar sig  på det vårdbehov man har 

och indelas därmed i vårdkategorier:  

  

  A.      1 – 3 besök / vecka  

  B.      4 – 7 besök / vecka  

  C.      8 eller fler besök / vecka  

      

      Avgift i % av bruttomånadsinkomst  

  

Antal personer 

i hushållet  

Beräknas på 

överstigande € 

Vårdbehov  

       A  

Vårdbehov  

      B  

Vårdbehov  

      C  

1  598 €   17 %       26 %  35 %  

2  1103 €   11 %  16 %  22 %  

       3  1731 €    9 %  13 %  18 %  

4  2140 €  7 %  11 %  15 %  

       5  2591 €  6 %  10 %  13 %  

       6  2976 €  5 %  8 %  11 %  

   

  

För hemservicetagare (som bor i eget hem), har regelbunden hemservice 

och betalar hemtjänstavgift ingår följande stödtjänster:  

  

 Duschhjälp i eget hem eller på Solgården 1 

gång/vecka. 

 Avgiften för trygghetslarm. 

 Handling på Hugos 1 gång/vecka.      

 Tvätt 1 gång/vecka.  

 ÄlDIS (äldreomsorg på distans). OBS! Detta avslutas 31.12.2022. 

  


