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31.3.2020 / Ledningsgruppen för socialarbete och familjeservice  

Instruktioner för stöd för närståendevård 
med anledning av den uppkomna 
situationen på grund av coronaviruset.  
 

Instruktionerna uppdateras ifall det sker förändringar i situationen. 

Hur påverkar Corona epidemin arvodet för stöd för närståendevård?  
Stöd för närståendevård utbetalas som normalt trots coronavirusepidemin. Det har inte skett förändringar i 

betalningsdag.  

Corona epidemin inverkar i princip inte på arvodet som utbetalas till närståendevårdaren. Epidemin kan 

medföra att en del närståendevårdare tar ett större vårdansvar för sin anhörige än vanligt på grund av 

exempelvis karantän, nedskärningar i daglig verksamhet eller på grund av smittorisk. Ifall det har gjorts ett 

avdrag på -30% från närståendevårdsstödet, med anledning av att den närstående är över 7 timmar i 

exempelvis skola eller i daglig verksamhet, så kan detta avdrag förbigås under tiden för undantagstillstånd. 

Detta görs ifall den närstående vårdas hemma. Arvodet för stöd för närståendevård höjs dock inte med 

anledning av en ökning av vårdansvaret under tiden för undantagstillstånd. 

Kan jag använda mig av närståendevårdarens ledighet?  
Närståendevårdaren kan använda de lediga dagarna också i dagsläget, ifall att närståendevikarien eller 

serviceproducenten som ordnar ledigheten kan förverkliga de lediga dagarna. På grund av begränsningar i 

Vasa stads tillfälligvård kan det vara svårt att ordna lediga dagar i form av tillfälligvård. De lediga dagar som 

blivit outnyttjade under tiden för undantagstillstånd kan i mån av möjlighet användas i efterskott efter att 

undantagstillståndet avslutats.  

Vi försöker att vid behov ordna stöd till hemmet.  

Vart kan jag vända mig ifall jag behöver hjälp eller stöd?  

  
Barn- och familjesocialarbete (i familjen finns minderåriga barn)  

• socialhandledare, handledning och rådgivning kl. 9-12 tel. 06 325 2953   

• socialarbetare tel. 06 325 2321 (efternamn A-I)   

• socialarbetare tel. 06 325 2547 (efternamn J-O)  

• socialarbetare tel. 06 325 2602 (efternamn P-Ö)   

• ledande socialarbetare tel. 06 325 4398  

 

Vuxensocialarbete  

• socialhandledare tel. 06 325 3957  

• socialhandledare tel. 06 325 3959  


