Organisationsspecifik mall

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 sluten vård. På så vis tas avgifter för klienter
som är i behov av intensiv vård och omsorg ut 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. Förmögenhet ska inte heller i fortsättningen beaktas när
avgiften fastställs. Genom lagändringen har några ändringar gjorts i vilka inkomster som ligger till
grund för avgiften.
En kommun får av klienten ta ut en månadsavgift för långvarigt serviceboende med heldygnsomsorg,
långvarig familjevård och långvarig sluten vård. Avgiften fastställs på basen av klientens
nettoinkomster per månad. Innan avgiften bestäms ska de avdrag som anges i lagen dras bort.
Avgiften får, efter att avdragen gjorts, utgöra högst 85 procent av klientens nettoinkomster per månad.
Om klientens make/maka eller sambo fortfarande bor kvar hemma och om personen som flyttar till
serviceboende med heldygnsomsorg är den som har större inkomst, får serviceavgiften utgöra högst
42,5 % av den sammanlagda inkomsten. Även i det här fallet ska de avdrag som nämns i lagen först
räknas bort från nettoinkomsten.
I regel ska klienten ha 15 procent av inkomsterna till sitt förfogande för personligt bruk (makar 57,5 %).
Kommunen måste dock se till att klienten till sitt förfogande har kvar det belopp som fastställs i lagen.
För klienter inom serviceboende med heldygnsomsorg och klienter inom familjevård, ska beloppet
vara minst 164 euro per månad och för klienter i sluten vård minst 110 euro per månad. Även om
avgiften bestäms utgående från makarnas sammanräknade inkomster ska klienten ha kvar de
ovannämnda summorna för personligt bruk. Avgiften fastställs av en tjänsteinnehavare.
Nedsättning och efterskänkande av avgift
Om en persons eller en familjs försörjning eller försörjningsplikt äventyras av att en avgift tas ut bör
kommunen enligt lagen sänka eller efterskänka avgiften. Beslut om nedsättande eller efterskänkning
av avgiften fattas utgående från en skild ansökan med information om klientens eller familjens
totalekonomiska ställning.
Nedsättning och efterskänkande av avgift gäller socialtjänsternas alla avgifter, både inkomstrelaterade
och jämnstora avgifter samt självriskandelar för transporttjänster. Inom hälsovården gäller
skyldigheten att sänka eller efterskänka avgifter alla inkomstrelaterade avgifter såsom långvarig
anstaltsvård samt fortlöpande och regelbunden hemsjukvård.
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