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Information till kunderna om avgiftsförändringar inom serviceboende med
heldygnsomsorg fr.o.m. 1.7.2021
Lagen om klientavgifter inom social- och hälsovården har reviderats. Ändringarna i klientavgiftslagen träder
i kraft den 1 juli 2021.

Bestämmelserna kring avgifter för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg har ändrats så att de
motsvarar bestämmelserna om avgifter för långvarig anstaltsvård. I fortsättningen tas avgifter för klienter
som är i behov av intensiv vård och omsorg enligt så enhetliga grunder som möjligt.

Fastställande av avgift

Precis som tidigare kommer de avgifter som fastställs enligt betalningsförmågan att grunda sig på
fortlöpande eller återkommande inkomster. Genom lagändringen har några ändringar gjorts i fråga om
vilka inkomster som beaktas då avgiften fastställs. Förmögenhet beaktas inte heller i fortsättningen när
avgiften fastställs.

Långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg, långvarig familjlevård och långvarig anstaltsvård styrs av 7
c § i ifrågavarande lag. Kommunen får för servicen uppbära en månadsavgift av klienten och avgiften
fastställs utifrån klientens (och en eventuell makes/makas) nettomånadsinkomster. Avgiften får, efter att
de i lagen fastställda avdragen gjorts, utgöra högst 85 procent av klientens nettoinkomster per månad. I
vissa specifika fall som noggrannare fastställs i lagen kan avgiften fastställas utifrån makarnas
sammanräknade inkomster. Den avgift som uppbärs av maken/makan får högst vara 42,5 % av de
sammanräknade nettoinkomsterna per månad. Även i det här fallet ska de avdrag som nämns i lagen först
räknas bort från nettoinkomsten. De avdrag som ska beaktas meddelas i blanketten.

I regel ska klienten ha 15 procent av inkomsterna till sitt förfogande för personligt bruk (makar 57,5 %).
Lagen fastställer den minimisumma som ska lämna för personligt bruk. Kommunen måste dock se till att
klienten till sitt förfogande har kvar det belopp som fastställs i lagen, som för klienter inom serviceboende
med heldygnsomsorg och klienter inom familjevård minst ska vara 164 euro per månad och för klienter
inom anstaltsvård minst 110 euro per månad. Minibeloppet ska återstå till förfogande även i de fall att
avgiften fastställts från makarnas gemensamma ihopräknade inkomster. Beslutet om klientavgiften fattas
av faktureringssekreteraren. Behovsprövade beslut fattas av betalningschefen.

Nedsättning och efterskänkande av avgift

En avgift som fastställts för socialvårdsservice och hälsovårdsservice utirån personens betalförmåga ska
nedsättas eller efterskänkar, ifall uppbärandet av avgiften äventyrar förutsättningen för en persons eller en
familjs försörjning eller försörjningsplikt eller genomförandet av dessas lagstiftade underhållsskyldighet (11
§).

Denna förpliktande verkan berör alla avgifter inom socialservicen samt inkomstbundna och jämstora
avgifter och även självriskandelar inom färdtjänsten. Inom hälsovården gäller direkt skyldighet
inkomstbundna hälsovårdsavgifter (långvarig anstaltsvård, fortlöpande och regelbunden hemsjukvård).
Kommunen kan fatt beslut om att nedsätta även andra än de i lagen förutsatta avgifterna, t.ex. alla
jämstora hälsovårdsavgifter eller en del av dessa 11 § 2 mom.).

Mer information: tfn (06) 325 1111, klientavgiftsbyrån må-fr kl. 9-11.


