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Bästa kund / anhörig inom hemvården 
 
Du får detta brev eftersom du är kund inom hemvården eller är betalare av fakturan för avgif-
ten som betalas till Kyrkslätts kommun för hemvård. Avgifterna för fortgående och regelbun-
den service som ges hemma (hemvård) ändras fr.o.m. 1.7.2021.  
Hemservicen anses vara fortgående och regelbunden om klienten får service minst en gång i 
veckan och servicen dessutom uppskattas räcka minst 2 månader eller servicen de facto re-
dan har räckt minst två månader.  
 
Ändringen av klientavgiften grundar sig på riksdagens ändringar av lagen om klientavgifter 
inom social- och hälsovården. Tjänsterna för de äldre skickar under sommaren 2021 ett nytt 
beslut om klientavgift till kunderna inom fortgående och regelbunden service som ges 
hemma (hemvård). Beslutet ersätter det tidigare klientavgiftsbeslutet, och vi justerar därefter 
faktureringen att motsvara den nya klientavgiften.   
 
Som inkomst beträffande klientavgiften beaktas bruttoinkomsterna som överskrider inkomst-
gränsen. Inkomstgränserna bestäms enligt familjens storlek. Inkomstgränsernas eurobelopp 
justeras vartannat år enligt arbetspensionsindexet och de justerade eurobeloppen träder i 
kraft från och med början av året som följer efter justeringsåret. Inkomstgränserna är föl-
jande:  
 
Familjens storlek,  
personantal  

1  2  3  4  5  6  

Inkomstgräns, euro 
per månad  

588  1 084  1 701  2 103  2 546  2 924  

 
Klientavgiften för fortgående och regelbunden service som ges hemma (hemvård) är enligt 
tabellen nedan avgiftsprocentens andel av de månadsinkomster som överskrider inkomst-
gränsen. 
 
Servicetimmar-
nas  
antal  
per månad  

Avgiftsprocent enligt familjens storlek  
   

1  2  3  4  5  6 personer 
eller fler  

0–4 h  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  5 %  

5–10  9 %  8,75 %  7,50 %  7,50 %  7,50 %  7,50 %  

11-20  14 %  14 %  13,50 %  13 %  12 %  11 %  

21-30  21 %  20 %  18 %  15 %  13 %  11 %  

31–40  28 %  22 %  18 %  15 %  13 %  11 %  

41–80  35 %  22 %  18 %  15 %  13 %  11 %  

över 80 h  35 %  22 %  18 %  15 %  13 %  11 %  

 
Om antalet servicetimmar varierar månatligen används vid bestämmandet av avgiften den 
avgiftsprocent som motsvarar det genomsnittliga antalet servicetimmar. Servicetimmarna be-
aktas som hela timmar. Du behöver inte göra någonting med anledning av ändringen av kli-
entavgiften.  
 
Kontaktuppgifter: Annika Jansson, tfn 040 7728 054, Anri Saarivainio, tfn 040 1296 789 


