
      Bilaga 1 

Underlag för bedömning av de ekonomiska konsekvenserna för kommunerna och klienterna av en 

ändring av landskapsförordningen om tillämpning av klientavgiftsförordningen 2 § 2 och 4 punkten  

 

Hemserviceavgifter 

Enligt 2 § 2 punkten i landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning av riksförfattningar om 

socialvård kan kommunerna fastställa egna grunder för avgifter för hemservice istället för de grunder 

som framkommer av 3 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992).  

Enligt 3 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992) uppbärs en 

skälig månadsavgift som bestäms enligt servicens art och omfattning samt klientens 

betalningsförmåga och familjestorlek. Avgiften för service i hemmet får inte överstiga kostnaderna för 

produktionen av servicen. 

Enligt landskapsförordningen (1995:103) 2 § 2 och 4 punkten har kommunerna möjlighet att fastställa 

egna grunder för avgiftsuttag samt beakta som inkomst 3 % av den sammantagna beskattningsbara 

förmögenheten då hemserviceavgiften fastställs. Enligt 27 § i förordningen om klientavgifter inom 

social- och hälsovården (FFS 912/1992) kan enbart beskattningsbara förvärvs- och kapitalinkomster 

beaktas, samt skattefria inkomster.  

 

Ändring av landskapsförordning (1995:103) 2 § 2 och 4 punkten 

Den 26.6.2018 beslöt landskapsregeringen överföra lagstiftningspromemoria till lagberedningen för 

lagstiftningsåtgärder gällande ändring av landskapsförordningen (1995:103) 2 § 2 och 4 punkten 

(beslut S218E20). Med tanke på att såväl KST som de enskilda kommunerna kommer att ta ut avgifter 

för samma tjänster t.ex. hemservice bör avvikelserna enligt 2 § 2 och 4 punkten i 

landskapsförordningen om tillämpning av klientavgiftsförordningen tas bort med motiveringen att 

detta minskar skillnaderna i avgiftsuttag och ökar jämlikheten mellan klienterna.  

Lagberedningen har av socialvårdsbyrån begärt svar på konkreta frågeställningar och ett PM om hur 

kommunerna i dagsläget tillämpar avvikelserna för att utröna konsekvenser av en ändring av 

landskapsförordning (1995:103) 2 § 2 och 4 punkten.  

Landskapsregeringens socialvårdsbyrå riktade 6.9 2019 (97 S2 060919) en enkät till kommunerna och 

Oasen boende- och vårdcenter gällande hur man tillämpar §§ 3 och 32 i förordningen om klientavgifter 

inom social- och hälsovården (FFS 912/1992). Se bilaga 1. 

 

Kommunernas tillämpning av landskapsförordning (1995:103) 2 § 2 och 4 punkten 

 

1)Vilka kommuner har fastställt grunder för hemserviceavgifter som avviker från riksförordningens?  

Fyra kommuner tillämpar landskapsförordningens (1995:103) 2 § 2 punkt genom att ha egna 

fastställda grunder för uttag av hemserviceavgift. Dessa fyra kommuner är Brändö, Föglö, Finström och 

Vårdö. Föglö kommun har bruttoinkomstgränser och betalningsprocenter som avviker från § 3 i 

förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992).  Finström och Vårdö 

kommuner avviker genom att ha lägre bruttoinkomstgränser än vad som anges i förordningen om 



klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992). Brändö kommun avviker genom att ha en 

vårdkategori (C1) som har en högre betalningsprocenttal än vad som anges i förordningen om 

klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992). 

Enligt Brändö kommuns bedömning av vårdkategorier, omfattar vårdkategori C1, ett stort och 

fortlöpande behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn, även nattetid. Brändö kommuns 

bruttoinkomstgränser och vårdkategori C motsvarar förordningen om klientavgifter inom social- och 

hälsovården (FFS 912/1992) antagna eurobelopp och betalningsprocenttal. (tabell 1 och 2) 

Tabell 1) Brändö kommun 

Personer i 
hushållet 

Bruttoinkomstgräns 
euro/månad 

Kategori A Kategori B  Kategori C   Kategori 
C1 

1 576 17% 26% 35% 40% 

2 1063 11% 16% 22% 26% 

3 1667 9% 13% 18% 21% 

4 2062 7% 11% 15% 18% 

5 2496 6% 10% 13% 16% 

6 2866 5% 8% 11% 13% 

 

Tabell 2) Brändö kommun 

Antal besök per vecka vårdkategoribedömning 

1–2 besök/vecka (litet behov av hjälp och tillsyn) A  

3–6 besök/vecka (Betydande behov av hjälp och 
tillsyn) 

B  

7- eller fler besök/vecka (Sort och fortlöpande behov 
av hjälp och tillsyn) 

C 

8 eller fler besök (stort och fortlöpande behov, även 
nattetid) 

C1 

 

Föglö kommun har avvikande bruttoinkomstgränser och betalningsprocenttal i förhållande till 

förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992). De bruttoinkomstgränser 

som Föglö kommun nu använder sig av gällde från 1.1 2016 till 31.12 2017 i riksförordningen. De nu 

gällande bruttoinkomstgränserna justerades 1.1 2018 i riksförordningen och från 1.1 2020 justeras 

bruttoinkomstgränserna igen.  

Föglö kommun har även ett avvikande sätt att räkna ut hemserviceavgiften genom att avdra en 

procentuell andel av maximala månadsavgiften.  Om klienten inte behöver tillsyn nattetid avdras 

antingen 35%, 53% eller 78% från den maximala månadsavgiften, vilket resulterar i en relativt låg 

hemserviceavgift jämfört med de övriga kommunernas avgiftsuttag. (Tabell 3 och 4). 

Tabell 3) Föglö kommun 

Personer i 
hushållet 

Bruttoinkomstgräns 
euro/månad  

Bruttoinkomstgräns 
euro/månad enligt 
riksförordningen 

Betalnings-
procent  

Betalningsprocent 
(enligt FFS 
912/1992) 

1 573 576 45% 35% 

2 1057 1063 29% 22% 

3 1657 1667 25% 18% 

4 2050 2062 22% 15% 

5 2481 2496 20% 13% 

6 2849 2866 18% 11% 

 
 
 
 
 



 
 
Tabell 4) Föglö kommun 

Antal besök per vecka Vård kategoribedömning 

Alla hushåll som erhåller hemhjälp dygnet 
runt (även nattetid) 

Maximimånadsavgift 

A) Fler än sju besök A) 78% av maximimånadsavgift 

B) 3-7 besök B) 53% av maximimånadsavgift 

C) 1–2 besök C) 35% av maximimånadsavgift 

 

Finström och Vårdö kommuner har båda fastställt lägre bruttoinkomstgränser än gällande förordning 

om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992) men skalan för betalningsprocenttalen 

är den samma som i förordningen. Kommunernas fastställda betalningsprocenttal i vårdkategori 3 

motsvarar förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992). Konsekvensen 

av lägre bruttoinkomstgränser innebär aningen högre avgifter för klienterna och mera intäkter för 

kommunen. Bör poängteras att skillnaden mellan förordningens (FFS 912/1992) bruttoinkomstgränser 

och dessa två kommuners egna fastställda bruttoinkomstgränser är ändå väldigt liten, så en förändring 

till förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992) har marginell 

betydelse. (Tabell 5 och 6) 

 

Tabell 5) Finström kommun 

Personer i 
hushållet 

Bruttoinkomstgräns 
euro/månad  

Bruttoinkomstgräns 
euro/månad enligt 
FFS 912/1992 

Kategori 
1 

Kategori 
2 

 Kategori 
3 
(enligt FFS 
912/1992) 

1 563 576 17% 26% 35% 

2 1039 1063 11% 16% 22% 

3 1628 1667 9% 13% 18% 

4 2014 2062 7% 11% 15% 

5 2438 2496 6% 10% 13% 

6 2799 2866 5% 8% 11% 

 
Tabell 6) Vårdö kommun 

Personer i 
hushållet 

Bruttoinkomstgräns 
euro/månad  

Bruttoinkomstgräns 
euro/månad enligt 
FFS 912/1992 

Kategori 
1 

Kategori 
2 

 Kategori 
3 
(enligt FFS 
912/1992) 

1 573 576 17% 26% 35% 

2 1057 1063 11% 16% 22% 

3 1657 1667 9% 13% 18% 

4 2050 2062 7% 11% 15% 

5 2481 2496 6% 10% 13% 

6 2849 2866 5% 8% 11% 

 

 

Definition på vårdkategorier: 

Enligt 3 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992) uppbärs en 

skälig månadsavgift som bestäms enligt servicens art och omfattning samt klientens 

betalningsförmåga och familjestorlek. Detta gäller för fortlöpande och regelbunden service i hemmet.  

Förordningen anger bruttoinkomstgränser och betalningsprocenttal för att kunna fastställa den 

maximala månadsavgiften. Detta innebär att kommunerna kan ha egna tabeller med lägre 



betalningsprocenttal av vad förordningen anger för uttag av hemserviceavgifter.  Detta gäller såväl i 

Finland som på Åland. Det här har lett till att det uppstått kommunala skillnader i uttaget av 

hemserviceavgifter i Finland. Problematiken kring olika vårdkategorier har utretts av bl a Social- och 

hälsovårdsministeriet och THL. Ikähoiva-työryhmä vid social- och hälsovårdsministeriet har gett ut en 

utredning (2010:28) där de rekommenderar att kommunerna ska bedöma hemservicen per timme. 

Motiveringen är att ett hembesök hos en klient kan vara 15 minuter medan hos en annan klient en 

timme, således att räkna hembesöken per timme är mera rättvist ur klientens perspektiv, för då betalar 

klienten för den tid hen använt sig av servicen. 

De åländska kommunerna har tre till fyra olika vårdkategorier vilket innebär att vårdbehovet 

kategoriseras utgående från hur mycket service i hemmet klienten behöver. Det betyder att klienten 

betalar en lägre månadsavgift för ett litet behov av regelbunden personlig hjälp och tillsyn. För ett stort 

och omfattande behov av hjälp och tillsyn i hemmet tas en högre månadsavgift ut. Uträknandet av 

hemserviceavgiften utgår från hushållets bruttoinkomster och från den avdras inkomstgränsen som är 

beroende på hur många personer som bor i hushållet. Av den summan avdras ett procentuellt belopp 

som framgår i kommunernas vårdkategoritabeller. Betalningsprocenttalet beror på vårdbehovet per 

vecka eller månad. 13 kommuner definierar vårdbehovet enligt hembesök per vecka medan tre 

kommuner utgår från antalet timmar i veckan eller i månaden. De olika bedömningarna av 

vårdbehovet leder till kommunala skillnader i beträffande uttag av hemserviceavgifter. Exempel på 

vårdkategori-bedömning/vårdklass (tabell 7) 

 

Tabelll 7) exempel på två olika modeller för bedömning av vårdkategorier som förekommer i kommunerna på Åland 

 

 

 

 

 

 

2) Vilka kommuner beaktar högst 3 % av den beskattningsbara förmögenheten som inkomst vid 

fastställandet av hemserviceavgifter? 

Det framkom av enkätsvaren att ingen kommun tillämpar möjligheten att beakta den beskattningsbara 

förmögenheten på högst tre procent som inkomst vid fastställandet av hemserviceavgift enligt 

landskapsförordning (1995:103) 2 § 4 punkten. 

 

3) På vilket sätt skulle dessa kommuners avgiftsintäkter påverkas om möjligheten till egna 

avgiftsgrunder och beaktandet av 3 % av den beskattningsbara förmögenheten som inkomst tas bort 

och 3 § i förordningen (FFS 912/1992) om klientavgifter inom social- och hälsovård tillämpas utan 

avvikelser på Åland? 

Kommunernas avgiftsintäkter påverkas inte ifall man tar bort möjligheten att beakta 3% av den 

beskattningsbara förmögenheten, eftersom ingen kommun har beaktat den möjligheten vid 

fastställandet av hemserviceavgiften.  

Antal besök per vecka vårdkategoribedömning 

1–3 besök/vecka A (1) 

4–7 besök/vecka B (2) 

8- eller fler besök/vecka C (3) 

Antal besök per vecka vårdkategoribedömning 

1–2 besök/vecka A  

3–6 besök/vecka B  

7- eller fler besök/vecka C 



För Finström och Vårdö kommuners del betyder det en marginell minskning av avgiftsintäkterna 

efter en justering av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992). 

Finström kommuns egen bedömning framgår i enkäten och deras analys är att det inte skulle 

medföra ekonomiska konsekvenser. 

Både Brändö kommun och Föglö kommun som har avvikande betalningsprocenttal påverkas av en 

förändring till förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992).  För Brändö 

kommun betyder det mindre intäkter efter en förändring. Brändö kommuns egen bedömning av de 

ekonomiska konsekvenserna om man skulle tillämpa riksförordningen, skulle vara ca 4000 euro på 

årsnivå. Enligt Brändö kommun skulle bortfallet motsvara drygt 10% av intäkterna för regelbunden 

hemservice.  Av enkätsvaret framgår inte om man uppskattat intäkterna ifall de klienter som nu får 

hemservice enligt vårdkategori C1 skulle tillhöra vårdkategori C. En justering av att tillämpa 

förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992) skulle betyda att Brändö 

kommun inte mera kan använda sig av vårdkategori C1 för att betalningsprocenttalen är högre än vad 

som anges i förordningen, men deras vårdkategori C är enligt förordningens betalningsprocenttal. 

Konsekvenserna för Föglö kommun skulle innebära minskade avgiftsintäkter, för 

betalningsprocenttalen kan inte vara högre än vad som är fastställt i förordningen om klientavgifter 

inom social- och hälsovården (FFS 912/1992). Om Föglö kommun tillämpar förordningen om 

klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992), men väljer att inte ändra sin egen 

vårdkategoribedömning och de procentuella avdrag av maximimånadsavgiften, leder det till att 

kommunens intäkter minskar ytterligare. Kommunens egen konsekvensbedömning framgår inte i 

enkäten. I detta skede är det svårt att bedöma de verkliga konsekvenserna, för det beror helt på hur 

Föglö kommun kommer att definiera servicenivån i de olika vårdkategorierna efter en eventuell 

justering av förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992).  

 

Belyser problematiken genom ett exempel i tabell 8.  

Tabell 8) Exempel: klientens bruttoinkomst är 1200 euro i månaden och hen bor på Föglö (en persons 

hushåll).  

 Personer i 

hushållet 

Bruttoinkomstgräns 

euro/månad  

Betalnings-

procent  

Maximi-

månads 

avgift 

Vård-

kategori A  

Vård-

kategori B  

Vård-

kategori C  

Rad 1  1 573 45% 282,15 220,05 149,55 98,75 

Rad 2  1 576 35% 218,40 170,35 115,75 76,45 

Rad 3  1 576 35% 218,40 - - - 

Rad 4 1 576 35%  218,40 162,25 106,10 

 

Rad 1) Hemserviceavgiften uträknad enligt nu gällande fastställda avgiftsgrunder i kommunen Föglö.  

Högsta avgiften på 282,15 euro i månaden omfattar även tillsyn under nattetid och mer än sju besök 

i veckan. 

Rad 2) Hemserviceavgiften uträknad ifall man följer riksförordningen, men tillämpar kommunens 

nuvarande vårdkategoribedömning och procentuella avdrag på maximimånadsavgiften.  

Rad 3) Uträknat enligt riksförordningen, men utan vårdkategorier 

Rad 4) Uträknat enligt riksförordningen, men enligt kommunens vårdkategorier som finns i tabell 4.  

 

 



Avgifter för frånvarotid 

Enligt 2 § 2 punkten i landskapsförordningen (1995:103) om tillämpning av riksförfattningar om 

socialvård kan kommunerna fastställa egna grunder för avgifter för frånvarotid då hemservice, vistelse 

på institution eller familjevård tillfälligt avbryts, istället för de grunder som framkommer av § 32 i 

förordningen (FFS 912/1992) om klientavgifter inom social-och hälsovården.   

1)Vilka kommuner har fastställt egna avgiftsgrunder för frånvarotid? 

De kommuner som tillämpar 2 § 2 i landskapsförordningen (1995:103) och fastställt egna grunder för 

frånvarotid istället för de grunder som framkommer av 32 § i förordningen om klientavgifter inom 

social-och hälsovården (FFS 912/1992) är Brändö, Eckerö, Föglö, Hammarland, Jomala, Kökar, 

Lumparland, Mariehamn och Sottunga. Såväl Brändö, Föglö, Eckerö kommuner som Mariehamns stad 

har valt att inte uppbära hemsserviceavgift genast från första frånvarodagen. Brändö kommun 

motiverar sitt beslut i enkäten med att kommunen inte vill belasta klienten ekonomiskt genom att ta 

ut hemserviceavgift då klienten tex spenderar ett veckoslut hos anhöriga. 

Geta och Lemland kommuner svarade i enkäten att man kommer att börja tillämpa § 32 i förordningen 

om klientavgifter inom social-och hälsovården (FFS 912/1992) från 1.1 2020.  

Jomala kommun tillämpar 2 § 2 i landskapsförordningen (1995:103) gällande uttag av hemserviceavgift 

vid frånvarotid. När servicen i hemmet avbryts för längre tid än sju dagar uppbärs det inte 

månadsavgift för den tid som överstiger de sju dagarna. Efter en förordningsförändring kan kommunen 

inte tillämpa detta system eftersom § 32 i förordningen om klientavgifter inom social-och hälsovården 

(FFS 912/1992) antas fem frånvarodagar. 

Överlag har flera kommuner valt att ha en mildare tolkning av § 32 i förordningen om klientavgifter 

inom social-och hälsovården (FFS 912/1992) med motivering att stöda och uppmuntra klienterna i mån 

av möjlighet besöka släkt och vänner under tex ett veckoslut utan att belastas med hemserviceavgift 

för den tid man inte använt sig av tjänsterna. 

Tabell 9) Avgifter för frånvarotid. 

Avgifter för frånvarotid Kommun 

Vid frånvaro räknas ingen hemserviceavgift från första 

frånvarodagen.  

Brändö, Eckerö, Föglö och Mariehamn 

Efter tre dagar påverkas hemserviceavgiften Hammarland, Lumparland, Kökar och Sottunga 

Efter fem dagar påverkas hemserviceavgiften (enligt 

riksförordningen) 

Finström, Geta, Kumlinge, Lemland, Saltvik, Sund och 

Vårdö 

Efter sju dagar påverkas hemserviceavgiften Jomala 

 

2) På vilket sätt skulle dessa kommuners avgiftsintäkter påverkas om möjligheten till egna 

avgiftsgrunder för frånvarotid tas bort och 32 § i förordningen (FFS 912/1992) om klientavgifter inom 

social- och hälsovård tillämpas utan avvikelser på Åland? 

I kommunernas enkätsvar framkommer det att denna förändring inte medför ekonomiska 

konsekvenser som är av betydelse. Brändö kommun ansåg att det är viktigt att inte ekonomiskt 

”straffa” klienterna genom att ha avgift för frånvarotid och Brändö kommun kommenterar att en 

ändring av förordning inte gynnar klienten. Om landskapet skulle ingå för att tillämpa §32 i 

förordningen om klientavgifter inom social-och hälsovården (FFS 912/1992) hindrar ju inte 

kommunerna från att ha fördelaktigare tolkning av förordningen.   

 



Konsekvenserna ur ett klientperspektiv 

En annan viktig aspekt är även att se över vilka konsekvenser en förändring av landskapsförordningen 

(1995:103) 2 § 2 och 4 punkten skulle ha för klienten. 

 Brändö, Föglö, Finström och Vårdö kommuner har egna fastställda bruttoinkomstgränser och 

betalningsprocenttal. Gällande Finström och Vårdö kommunernas egna fastställda 

bruttoinkomstgränser har marginell betydelse från ett klientperspektiv ifall förordningen om 

klientavgifter inom social-och hälsovården (FFS 912/1992) tillämpas.  Hemserviceavgifterna för 

klienterna blir mindre men det är fråga om en mycket liten förändring.    

I Brändö kommun påverkas endast de klienter som får service enligt vårdkategori C1 som omfattar 

stort behov av personlig hjälp och tillsyn samt behov av tillsyn under natten. Efter en förändring till 

förordningen om klientavgifter inom social-och hälsovården (FFS 912/1992) kan kommunen inte 

tillämpa högre betalningsprocenttal än vad som förordningen anger. Således betyder detta lägre 

hemserviceavgift för de klienter som får service enligt kategori C1. Ur klientperspektiv kan det vara 

av betydande förändring att få lägre hemserviceavgift. Dock är det svårt att i eurobelopp uppskatta 

de ekonomiska konsekvenserna för hemserviceavgifterna är beräknade på hushållets 

bruttoinkomster. 

Föglö kommun som har valt att ha egna grunder för att fastställa hemserviceavgiften kommer inte 

kunna fastställa en maximimånadsavgift enligt deras nu gällande grunder ifall förordningen om 

klientavgifter inom social-och hälsovården (FFS 912/1992) tillämpas.  För en del klienter kommer 

hemserviceavgiften att sjunka betydligt, speciellt de klienter som nu betalat en maximimånadsavgift. 

Det gäller främst klienter som får hemservice dygnet runt, dvs tillsyn även under natten. De klienter 

som får service i kategorierna A, B och C kan en förändring till förordningen om klientavgifter inom 

social-och hälsovården (FFS 912/1992) påverka klienterna ekonomiskt negativt och de får högre 

hemserviceavgift. Hur utfallet blir beror på vilken bedömning av vårdkategorier som kommunen 

kommer att tillämpa efter en eventuell justering av förordning. Dock kan kommunen välja att justera 

hemserviceavgifterna efter en eventuell förändring så att det inte uppstår stora skillnader och 

klienterna skulle inte drabbas ekonomiskt negativt av denna förändring.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



På basen av det material som kommunerna inlämnat i samband med enkätundersökningen och av 

insamlat material från kommunernas hemsidor har följande tabell sammanställts, med ett fiktivt 

exempel.  

Exempel: bruttoinkomst 1200 euro/månad. En person i hushållet. Vårdbehov enligt 

klientplanen är ett hembesök (1 timme/besök) om dagen behöver ej tillsyn under nattetid, 

dvs sju besök/vecka. De kommuner som räknar enligt timmar motsvarar det här exemplet 31 

timmar i månaden. Några kommuner nämnt om tillsyn under nattetid inom hemservicen. 

Tillsyn även under nattetid betyder en högre månadsavgift för klienten. 

Kommun Vård- 
kategori 

Hemserviceavgift 
euro/månad 

Förklaring 

Brändö C 218,40 C1 kategori skulle innebära en avgift på 249,60 euro/månad 
om exemplets klient skulle även behöva nattetid service 

Eckerö B 162,25  

Finström 3 222,95 Lägre bruttoinkomstgräns jmf med övriga kommuner 

Föglö B 149,55 Högre betalningsprocent jmf med övriga kommuner, men av 
maximiavgiften avdras antingen 35%, 53% eller 78% beroende 
på besökstätheten.  Max månadsavgift skulle uppgå till 282.15 
euro/månad om exemplets klient behöver dygnet runt service. 

Geta 3 218,40  

Hammarland B 162,25  

Jomala B 168,50 Olika betalningsprocenttal i vårdkategorierna A och B jmf med 
övriga kommuner 

Kumlinge A 218,40 Vårdkategorierna uppdelade i fyra olika nivåer. Vårdkategori A 
maximinmånadsavgift efter över 20 timmar hemservice i 
månaden. Beräknar enligt timmar 

Kökar B 162,25  

Lemland B 162,25  

Lumparland B 162,25  

Mariehamn  218,40 maximinmånadsavgift efter 31 timmar hemservice i månaden. 
Beräknar enligt timmar 

Saltvik C 218,40  

Sottunga B 162,25  

Sund 3 218,40  

Vårdö 3  219,45 Lägre bruttoinkomstgräns jmf med övriga kommuner 
Beräknar enligt timmar (minst sex timmar per vecka och 
omfattar även tillsyn under natten=högsta vårdkategorin)  

 

 

Exemplet i sig är belysande hur komplext enbart fastställandet av hemserviceavgifterna är i 

kommunerna. Det är främst vårdkategoribedömningarna som gör att det uppstår skillnader i 

hemserviceavgifterna. Här är listat i korthet de kommunala skillnaderna som uppstår i det fiktiva 

exemplet. 

• För samma behov av hemservice kan avgiften variera från 149,55 euro i månaden till 222,95 

euro i månaden beroende på vilken kommun klienten bor 

• Lägsta hemserviceavgiften 149,55 euro i Föglö kommun  

• Högsta hemserviceavgiften 222,95 i Finström kommun  

• Det uppstår sex olika belopp av månadsavgiften 

• De mest förekommande månadsavgifterna är antingen 218,40 eller 162,25 euro. 

• Tre kommuner räknar hemservicebesöken i timmar 

• 13 kommuner räknar hembesök per vecka 



• Mariehamn stad: tyngsta vårdkategorin uppnås (=max månadsavgift) efter 31 timmar 

hemservice i månaden 

• Kumlinge kommun: tyngsta vårdkategorin uppnås (=max månadsavgift) efter 20 timmar 

hemservice i månaden 

• Vårdö kommun: tyngsta vårdkategorin uppnås (=max månadsavgift) efter 24 timmar 

hemservice i månaden 

• Olika nivåer på vårdkategorierna i kommuner 

• Olika sätt att räkna ut hemserviceavgifterna 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1) Enkät gällande klientavgifter och uppbörd av avgifter vid frånvarotider 

Den här förfrågan anknyter till förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 

912/1992) som tillämpas i enlighet med landskapsförordning (1995:103) tillämpning i landskapet Åland 

av riksförfattningar om socialvård. Enligt 2 § 2 och 4 punkten i landskapsförordningen (1995/103) kan 

avgifter inom socialvården uppbäras enligt kommunernas egna fastställda grunder. 

 

1. Hur tillämpar kommunen 3§ i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 

(FFS 912/1992)?  

 

2. Har kommunen fastställt egna grunder för klientavgifter inom hemservicen?  I enlighet av 2 § 

2 och 4 punkten i landskapsförordningen (1995/103). 

 

 

3. Beaktas klientens beskattningsbara förmögenhet om högst 3% som inkomst vid fastställande 

av hemserviceavgift? I enlighet med 2 § 4 punkten i landskapsförordningen (1995/103). 

 

4. Hur ofta justerar kommunen avgiftsgrunderna för hemservice och uppbörd av avgifter vid 

frånvarotider?  

 

 

5. Hur tillämpar kommunen 32 § i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården 

(FFS 912/1992)? 

 

 

6. Har kommunen egna fastställda grunder för uppbörd av avgifter vid frånvarotider? I enlighet 

av 2 § 2 punkten i landskapsförordningen (1995/103). Bifoga kommunens beslut gällande 

grunder för uppbörd av avgifter vid frånvarotider. 

 

7. Vilka ekonomiska konsekvenser (på årsnivå) skulle det medföra i kommunen ifall man följer 3 

och 32 §§ i förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården (FFS 912/1992)? 

 

8. Eventuella övriga konsekvenser? 

 

 

 

Bifoga kommunens nu gällande fastställda avgifter för hemservice och grunder för uträknande av 

avgifter inom hemservicen samt gällande principer uppbörd av avgifter för frånvarotid. 

 


