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ÄLDREOMSORGENS AVGIFTER 2021, 

Godkänt av kommunfullmäktige, 1.12.2020, 69 §. 

Lag om klientavgifter inom social och hälsovården 734/1992 

Förordning om klientavgift inom social- och hälsovården 912/1992 

 

Avgifterna justeras automatiskt i enlighet med indexjusteringarna. 

Vårdklasser vid beräkning av avgifter 

 Regelbunden hemtjänst 

Vårdklass Vårdbehov 

1 1 – 2 besök/vecka 

2 3 – 6 besök/vecka 

3 7 – fler besök/vecka 

 

 Effektiverat serviceboende 

Vårdklass Vårdbehov 

1 1 – 7 besök/vecka 

2 8 – 21 besök/vecka 

3 22 – fler besök/vecka 

 

Regelbunden hemservice 

Regelbunden hemservice betyder omsorg och vård som ges i egna hemmet minst en gång per vecka. 

Regelbunden hemservice kan vara tidsbundet eller pågå tillsvidare. 

 

Hemserviceavgift 

Hemserviceavgiften räknas enligt vårdklass. 

På Tallgården i vårdklass 1 ingår städning 1 ggr/mån, all klädvård, dusch eller bastubad 1 ggr/vecka, 

ett tillsynsbesök på natten samt allmän tillsyn och dagligt program. Behövs mer hjälp än det som ingår 

i vårdklass 1, räknas avgiften enligt klass 2 upp till 21 besök per vecka. Flera besök än 3 per dag är 

vårdklass 3. 

Personer i 

hushållet 

Bruttoinkomstgräns 

euro/mån 

Vård klass 1 

% 

Vård klass 2 

% 

Vård klass 3 

% 

1 588 17 26 35 

2 1084 11 16 22 

3 1701 9 13 18 

4 2103 7 11 15 

5 2546 6 10 13 

6 2924 5 8 11 
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Hur hemserviceavgiften räknas ut: 

Hemservicens avgifter beräknas på basen av antal besök per vecka och bruttoinkomster per månad. 

Beroende på antal personer i hushållet, dras enligt tabellen en summa från hemservicetagarens 

bruttoinkomster. På den summan som återstår räknas man utgående från en fastställd procentsats och 

vårdklass ut hemservicens avgift. Om det rör sig om en tvåpersonersfamilj där den ena är boende på 

Tallgården, räknas avgiften för en- eller tvåpersonershushåll utifrån vilket som är mest förmånligt för 

klienten. Detta för att möjliggöra att den hemmaboende ska kunna bo kvar i samma bostad. 

 

Tillfällig hemservice 

Tillfällig hemservice är alltid tidsbunden service eller klienten har behov av besök mera sällan än en 

gång per vecka. 

Vårdbehov Euro/besök 

Upp till 1,5 h 9,00 

1,5 – 5 h 15,00 

 

Stödtjänster 

Badservice på Tallgården 5 euro/timme 

Klädvård 5 euro/maskin 

Trygghetsringning Tillfällig hemservice 

Måltidsservice 7,00 euro/lunch 

Mattransport 1 euro 

Dagvård / nattvård 16,10 euro/dag 

Tillsynsbesök via Äldis 1 euro 

Inköpsservice 5 euro 

 

I dagvården ingår lunch och kaffe, den hjälp som behövs under dagen, program, samt badservice vid 

önskemål om det. 

I nattvården ingår kvällsmål samt morgonmål, eget rum samt larm kopplat till rummet, den hjälp som 

behövs under natten. 

Ansökningar och stödtjänster lämnas till äldreomsorgsledaren på Tallgården som beviljar dessa enligt 

behov. 
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Periodvård 

Avlastning för närståendevårdare på Tallgården 

5 dygn per månad 

Eventuellt mer om det finns avtal om sparade 

dagar 

11,40 euro/dygn 

Periodvård 

I periodvård ingår, hyra, möbler, sängkläder, 

måltider, hemservice, lokalvård. 

40 euro/dygn 

Maxtak för avgifter 

Efter maxtak betalas 

683 euro/dygn 

18 euro/dygn 

 

Tallgårdens avgifter 

Måltidsavgifter, euro 

 Boende på Tallgården Övriga 

Frukost 1,00 1,50 

Lunch 6,50 7,00 

Kaffe 1,00 2,00 

Middag 3,00 5,00 

Kvällsmål 1,00 1,50 

Total dygnskostnad 12,50  

 

Grundavgift; 

Lokalvård allmänna utrymmen, toalettpapper, städmaterial 

45,00 euro/månad 

Samtliga måltider på Tallgården 375,00 euro/månad 

Trygghetslarm 

Kommunen bekostar installation av nyckelskåp samt trygghetslarm apparat. 

Klienten betalar hyra månatligen till telefonbolaget. 

 

Äldreomsorgs på distans 

I samband med beviljande av TRL erbjuds Äldreomsorg på distans. 

Äldreomsorg på distans är gratis första året. 

 

Äldreomsorg på distans efter första året 5,00 euro/månad 
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Omsorgsnämndens taxor för hyra av Tallgården. Hyra/h i euro, inkl. moms. 

Stora salen 

Avgift för klienter på Tallgården 0,00 

Avgift per timme 40,00 

Avgift för sundsbor +65 år 15,00 

För tillställningar som riktar sig mot den äldre 

befolkningen 

0,00 

 

Lilla mötesrummet 

Avgift för klient på Tallgården 0,00 

Avgift/timme 30,00 

Avgift för sundsbor +65 år 15,00 

 

Sunds kommunala organ och ideella föreningar erlägger ingen hyra. 

Bokning sker i samarbete med Tallgårdens föreståndare och bör vid behov anpassas till Tallgårdens 

ordinarie verksamhet. 

Städning och eventuellt ombesörjning av traktering sköts av hyrestagaren. 


