Kriterier för att beviljas stöd
För vad beviljas stöd för närståendevård och vilka rättigheter har närståendevårdare?
Arvodet betalas för tryggande av vård eller omsorg i det egna hemmet för personer 65 år och äldre
som pga. nedsatt prestationsförmåga, sjukdom, handikapp eller någon annan motsvarande orsak
behöver sådan vård eller omsorg som kan ordnas hemma hos den vårdbehövande, med stöd och
hjälp av en anhörig eller annan närstående.
Arvode
- Utbetalas månatligt i efterskott och är skattepliktig inkomst.
- Pensionsberättigad inkomst (om vårdaren är under 65 år) enligt det kommunala
pensionssystemet.
- Fem dygns ledighet per månad utan att arvodets storlek påverkas om vårdaren oavbrutet eller
med få avbrott varit bunden vid vården dygnet runt, eller fortgående varje dag.
Avlastningsledighet kan sparas och tas ut i ett senare skede som en mer sammanhängande
längre ledighet, men inte tas ut i förskott.
- Storleken på arvodet påverkas endast av hur bindande och krävande vården är, d v s enbart
en diagnos på ett sjukdomstillstånd berättigar inte till arvode för närståendevård.
Avtal om närståendevård som innehåller
- Vårdarvodets storlek
- Avbrott i vården och hur det inverkar på arvodets storlek
- Ledighet för vårdaren
- Beräknad tid för vården
- Uppsägning av avtalet och övriga frågor som gäller vården
Vård- och serviceplan som innehåller
- Den vård som vårdaren ger
- Övrig nödvändig service för tryggande av vården
- Uppgift om servicens omfattning och innehåll
- På vilket sätt vården av den vårdbehövande skall ordnas under vårdarens ledighet eller annan
frånvaro
Sunds kommun har 3 nivåer med arvode för närståendevård för personer 65 år och äldre.
1 Vårdarvodet
- Vårdtagaren har en sjukdom eller ett handikapp som förorsakar merarbete utöver det vanliga
för vårdaren.
- Vårdtagaren kan ha verksamhet dagtid men behöver i viss mån vård och omsorg dagtid, kvällar
och helger.
- Vårdtagaren har ett hjälpbehov för att få vardagen att fungera.
2 Vårdarvodet
- Vårdtagaren har verksamhet dagtid men behöver regelbunden hjälp för att klara det dagliga
livet och rätt mycket vård och omsorg.
- Vårdtagaren behöver ständig tillsyn dagtid men i allmänhet inte vård och omsorg nattetid.
3 Vårdarvodet
- Vårdtagaren har ett kontinuerligt hjälpbehov dygnet runt, för att klara det dagliga livet och
behöver mycket vård och omsorg.
- Vårdtagaren har inte möjlighet till egen aktivitet.
- Vårdaren har inget annat inkomstberättigande arbete än närståendevården.

Om du vill ansöka om närståendestöd går du tillväga på följande sätt:
1. Kontakta äldreomsorgsledaren (för personer över 65 år) på telefon 018-45433 så får du en
ansökningsblankett hemskickad.
2. Fyll i blanketten, bifoga läkarintyg och skicka dessa till
Sunds kommun / Äldreomsorg / Norra Sundsvägen 361 / AX 22520 Kastelholm.
3. Äldreomsorgsledaren i kommunen tar kontakt och bokar in ett hembesök för att informera om
kriterier och villkor för närståendestöd samt skriva en vård- och serviceplan.
4. Äldreomsorgsledaren beslutar om arvode för stöd för närståendevård beviljas eller avslås på
basen av läkarintyg samt vård- och serviceplan.
5. Äldreomsorgsledaren informerar vårdaren om beslutet och ifall närståendestödet beviljas
bokar in ett nytt hembesök för att skriva ett avtal om närståendevård.
6.
-

Äldreomsorgsledaren skickar hem kopior på:
Ansökan på närståendevård
Beslut om närståendevård
Kopia på läkarintyget
Avtal om närståendevård
Kopia på vård- och serviceplan.

Vårdaren ska skicka skattekort till kommunen.
Diagnos på sjukdom som sådan berättigar inte till närståendevård, utan det är det vårdbehov som
uppstår pga. sjukdomen som är grund för arvode för närståendevård. Arvodets storlek påverkas endast
av hur bindande och krävande vården är.
Lagstadgad ledighet minskar inte vårdarvodet.
Närståendevårdaren skall informera socialarbetaren om avbrott i vården.
Olycksfallsförsäkring utgående från lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) 57 § 1 mom.

INFORMATION OM STÖD FÖR NÄRSTÅENDEVÅRDI SUNDS KOMMUN
Stöd för närståendevård regleras i, Lag om stöd för närståendevård (2005:937) och LL om Socialvård
(2020:12).
Stödet för närståendevården är en social service som kommunen är skyldig att ordna och utgörs
ekonomiskt av ett arvode som kan beviljas av kommunen till en person som vårdar en närstående i
vårdtagarens hem.
Närståendevårdaren står inte i ett anställningsförhållande enligt Arbetsavtalslagen (55/2001).
Närståendevård för personer under 65 år handhas av Kommunernas Socialtjänst kf. (KST)

