Hemservice i Föglö Kommun
Hemservice kan beviljas person som t.ex. på grund av sjukdom eller
nedsatt funktionsförmåga behöver hjälp med dagliga sysslor i eget hem.
Hemservicen är behovsprövad och servicens omfattning bedöms utgående
från det individuella behovet.
Målsättningen är att upprätthålla hemservice innehållande sådana
stödtjänster att det är möjligt för servicetagaren att bo kvar i eget hem så
länge som möjligt.
Stödtjänster kan bestå av matservice, grundvård (hjälp med hygien,
bad/dusch, av/påklädning, toalettbesök, bäddning), klädservice,
inköp/ärenden och följeslagare.
Enligt lag och förordning angående klientavgifter inom social- och
hälsovården skall skälig avgift uppbäras för fortgående och regelbunden
hemservice. Se: Vad kostar hemservice?
Personalen inom äldreomsorgen och hemservicen i Föglö arbetar vid
Omsorgshemmet Annagården, Annagårdens pensionärslägenheter samt gör
hembesök till boende ute i kommunen.
På Omsorgshemmet Annagården och Annagårdens pensionärslägenheter
finns tillsyn dygnet runt.
Hembesök till boende ute i kommunen kan göras alla veckodagar dagtid.
Föglö kommun har en äldreomsorgsplan för åren 2007-2012, som antogs
av fullmäktige den 3.8.2006.
Kommunfullmäktige har vid sitt sammanträde den 4.12 2006 inrättat en
direktion för äldreomsorgen i kommunen från den 1.1 2007. Fullmäktige
har också fastställt ett reglemente för äldreomsorgsdirektionen.
Äldreomsorgsdirektionen består av följande personer under år 2007-2011:
Marlene Sjöblom, Sanda
Tenho Wartiainen, Sonboda
Bjarne Johansson, Björsboda, anhörig representant
Heli Gåvefeldt, personal inom äldreomsorgen
Viking Malmlund, socialnämndens representant
Tina Jansén, socialsekreterare och sammankallare för direktionen
Äldreomsorgsdirektionen har till uppgift bl.a att förstärka inflytandet av
alla frågor som berör äldre. Att initiera nya idéer angående utvecklandet
av äldreomsorgen, att anordna olika aktiviteter för äldre och att årligen i
augusti inkomma med synpunkter till socialnämnden över budgetförslaget
för äldreomsorgen för kommande år eller ge förslag på nya anslag som
bör upptas.

VAD KOSTAR HEMSERVICE ?
För fortgående och regelbunden hemservice uppbärs en månadsavgift.
Avgiften bestäms enligt servicens kvalitet och omfattning samt enligt
klientens betalningsförmåga och familjens storlek.
Med regelbunden hemservice avses service som erhålles minst 1
gång/vecka.
För att uppnå en inkomsttrygghet hos klienter som nyttjar hemservice
skall minst 20 % av bruttoinkomsten finnas kvar efter att hemservice,
stödtjänst (t.ex. måltider) och nettohyra (boende med avdrag för ev.
bostadsbidrag) har erlagts.
Månadsavgiften uppgår till högst det eurobelopp av de
bruttomånadsinkomster som överstiger inkomstgränsen som nedan
nämnda betalningsprocent anger.
Betalningsprocenttalen och inkomstgränserna är följande:
Antalet personer
1
2
3
4
5
6

Inkomstgräns euro/månad
520 euro
959 euro
1.504 euro
1.860 euro
2.252 euro
2.585 euro

Betalningsprocent
50 %
29 %
25 %
22 %
20 %
18 %

När antalet personer är större än sex höjs inkomstgränsen med 286 euro
och betalningsprocenttalet sänks med 1 procentenhet för varje
därpåföljande person.
Maximimånadsavgift: alla hushåll som erhåller hemhjälp dygnet runt
(dvs även nattetid)
Nedsatt månadsavgift:
3 kategorier;
A. Personer som erhåller hemservice fler än sju
gånger/vecka,
B. Personer som erhåller hemservice 3-7
gånger/vecka,
C. Personer som erhåller hemservice 1-2
gånger/vecka
A. Erlägger 78 % av maximimånadsavgiften
B. Erlägger 53 % av maximimånadsavgiften
C. Erlägger 35 % av maximimånadsavgiften

Ex. på avgift: en ensamstående person som har 620 euro/månad i
bruttoinkomst och med hemservice 3-7 gånger/vecka har följande avgift:
620 – 525 = 100 euro x 50 % = 50,00 euro (maxavgift) 49,50 euro x
nedsatt avgift 53 % = 26,50 euro/månad.
Minimiavgiften för regelbunden hemservice är 20 euro/månad.
Tillfällig hemservice (avgift per besök): alla klienter som har hemhjälp
mindre än 1 gång/vecka erlägger en avgift om 8,00 euro per besök för besök
på upp till en timme. Om besöket tar längre tid än en timme erläggs 5,00
euro för varje därpå följande timme.
Hemkörning av mat
För hemkörning av mat debiteras 2,00 euro/gång såvida personen inte
erlägger full hemserviceavgift.
Avgift för tillsynsbesök
Fast avgift 1,00 euro/gång. Tillämpas om klienten inte har annan
hemservice.
För närmare information och beställning av hemservice kan Du kontakta
Annagården tel. 50382, äldreomsorgsledare Heli Gåvefeldt.

