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KLIENTAVGIFTER, TAXOR OCH ARVODEN ÅR 2021
SOHÄN 17.12.2020 § 141
Beredning: Förvaltningschef Salla Paavilainen tfn 040 676 1453, byråansvarig Matias Melén tfn 040 5717356 eller fornamn.efternamn@borga.fi
Klientavgifterna inom social- och hälsovården baserar sig på lagen
om klientavgifter inom social- och hälsovården (734/1992) och på förordningen (912/1992). Lagen innehåller de allmänna principerna för
klientavgifter, och där ingår också föreskrifter om avgiftsfri socialservice och avgiftsfria hälsovårdstjänster. Därtill kan kommunen själv
bestämma om avgifter om vilka inte särskilt föreskrivs i den nämnda
lagen och förordningen. Sådana är exempelvis vårdavgifter inom
serviceboende för personer med funktionsnedsättning samt vårdarbesök inom den öppna sjukvården. Därtill baserar sig den hyra som
tas ut av klienter på lagen om hyra på bostadslägenhet (481/1995)
och familjevårdens avgifter på familjevårdslagen. Avgifterna inom
miljöhälsoövervakningen och veterinärvården baserar sig på livsmedelslagen (23/2006), hälsoskyddslagen (763/1994), tobakslagen
(549/2016) och offentlighetslagen (621/1999).
Stadsfullmäktige godkände vid mötet 13.11.2020 budgeten för år
2021 och ekonomiplanen för åren 2022-2023. För social- och hälsovårdens intäkter har fastställts en ökning på 1,00 % jämfört med nivån år 2020.
Enligt 13.5 § i förvaltningsstadgan beslutar social- och hälsovårdsnämnden om sektorns serviceavgifter och grunderna för dem. De
nya priserna gäller från 1.1.2021. Avgifterna för omsorg dygnet runt
och hemvård skulle gälla från 1.3.2021.
Höjningen av de jämnstora klientavgifterna baserar sig på förordningen om klientavgifter inom social- och hälsovården. Avgifterna och
inkomstgränserna justeras med lagbaserade indexförhöjningar som
träder i kraft vartannat år. Indexjusteringen för år 2021 medför inga
förhöjningar i klientavgifterna. Nästa indexjustering görs för år 2022.
Indexjusteringen gäller alla avgifts- och inkomstgränser som avses i
klientavgiftsförordningen. Förutom klientavgifterna, indexjusteras
också avgiftstaket, avgiften för en närståendevårdares lediga tid och
det minimibelopp i euro som ska stå till förfogande för personer
inom långvarig anstaltsvård.
I klientavgiftsförordningen bestäms om de maximala avgifterna för
tjänster. Kommunen har rätt att bestämma, huruvida klientavgifter
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tas ut och hur stora de är, inom den nämnda gränsen för avgifternas
maximala storlek.
Enligt social- och hälsovårdssektorns budgetram är intäkternas ökning 1 %, men social- och hälsovårdssektorns förslag om höjning av
avgifter som direkt berör klienterna är 0,5 %.
Hemsjukhusets tjänster överfördes i våras till HNS, vilket betyder att
klientavgifterna till denna del faller bort.
Eftersom närståendevården är en del av det serviceboende som
med stöd av handikappservicelagen ordnas i klientens hem, är närståendevårdarens lagstadgade lediga dagar från och med år 2021
avgiftsfria för handikapptjänsternas serviceboendeklient.
Handikapptjänsternas klientanvisning fogades till anvisningarna om
klientavgifter år 2021.
För år 2021 föreslås följande åtgärder som gäller klientavgifterna
inom Borgå stads social- och hälsovårdssektor:
 De avgifter som inte nämns i klientavgiftslagen och -förordningen
och som staden själv kan bestämma om föreslås bli höjda med
0,50 %.
 Avgifterna för måltider inom stödd hemvård slopas.
 Närståendevårdarens lagstadgade lediga dagar medför inte längre kostnader för klienten. Kostnadseffekten av detta är ca 10 000
euro i året.
 Vårdarvodenas minimibelopp enligt 16 § i familjevårdslagen höjs
med en indexjustering på 1,31 %, till 826,90 euro. I Borgå höjs arvodet till 908,69 euro
 Kostnadsersättningarna till familjevårdare ska enligt 16 § i familjevårdslagen justeras med levnadskostnadsindexets poängtal gånger 0,2 procent. Kostnadsersättningens minimibelopp höjs därmed till 424,16 euro. I Borgå höjs kostnadsersättningen till 532,26
euro
 Maximibeloppet för den startersättning som avses i 18 § i familjevårdslagen ska också justeras med levnadskostnadsindexets poängtal gånger 0,2 procent. I Borgå höjs startersättningens maximibelopp till 3012,25 euro per person i familjevård.
 Tillsynens medeltimpris, som ligger till grund för miljöhälsovårdens
avgifter, ändras inte.
Miljöhälsovårdens avgiftstabell för år 2021 finns som bilaga. Det medeltimpris som ligger till grund för tillsynsavgifterna har inte ändrats
från år 2020. Avgiftstabellen och tillämpningsanvisningarna har
emellertid justeras på vissa ställen, bl.a. så att anmälan om byte av
företagare/verksamhetsutövare blir avgiftsbelagd, vissa i hälsos-
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kyddslagen avsedda inspektionsavgifter har justerats med anknytning till ändringar i inspektionsfrekvensen, och ett avgiftstak har
fastställts för vaccinationernas andel i veterinärmottagningarnas klinikavgift. Samtidigt har avgiftstabellens tillämpningsanvisningar och
övriga texter uppdaterats och förtydligats.
Bilagor:
Social- och hälsovårdssektorns prislista för tjänster år 2021
Social- och hälsovårdssektorns arvoden år 2021
Social- och hälsovårdssektorns lokalhyror år 2021
Sysselsättningstjänsternas klientarbeten, grundpriser år 2021
Tillämpningsanvisningar för social- och hälsovårdssektorns tjänster
år 2021
Social- och hälsovårdsdirektören:
Social- och hälsovårdsnämnden beslutar godkänna de bilagda prislistorna från och med 1.1.2021.
Paragrafen justeras genast.
Beslut:
Social- och hälsovårdsnämnden beslöt enhälligt att godkänna de bilagda prislistorna från och med 1.1.2021.
Social- och hälsovårdsnämnden beslutade också enhälligt ge socialoch hälsovårdssektorns ledning fullmakt att göra tekniska ändringar i
tillämpningsdirektiven och avgiftstabellerna.
Paragrafen justerades genast.
Ulla Raitimo föreslog, att man inte år 2021 höjer på klientavgifterna
för öppensjukvården och terapibesök. Förslaget förföll i brist på understöd. Ulla Raitimo lämnar en anteckning i protokollet.
Mitt förslag, att inte höja på klientavgifterna för öppensjukvården och
terapin år 2021 understöddes inte, men jag vill lämna en anteckning
i protokollet.
Staten styr den kommunala social- och hälsovårdens klientavgiftspolitiken med hjälp av lagstiftning. Målet med klientavgiftspolitiken är
att hålla prisen på en skälig nivå och att de inte utgör ett hinder för
att erhålla tjänster. De kommunala social- och hälsovårdstjänsternas
maximipriser definieras i lagen och i förordningen om social- och hälsovårdens klientavgifter. Kommunen fattar beslut om huruvida tjänsterna debiteras enligt maximipris eller till ett lägre pris. Kommunen
kan även fatta beslut om att inte ta ut avgifter för tjänsterna. Borgå
stads klientavgifter för öppensjukvård följer förordningen för
kundavgifternas maximibelopp. Jag har fört fram detta redan under
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budgetfasen och har föreslagit att man år 2021 inte debiterar klientavgifter av vissa grupper inom öppensjukvården. Jag understöder
inte att man höjer på klientavgifterna för öppensjukvården och terapitjänserna år 2021
Borgå 17.12.2020
Ulla Raitimo
SOHÄN 21.01.2021 § 8
Beredning: Förvaltningschef Salla Paavilainen tfn 040 676 1453, byråansvarig Matias Melén tfn 040 571 7356 eller fornamn.efternamn@borga.fi
Miljöhälsovårdens avgiftstabell för år 2021 finns som bilaga. Det medeltimpris som ligger till grund för tillsynsavgifterna har inte ändrats
från år 2020. Avgiftstabellen och tillämpningsanvisningarna har
emellertid justerats på vissa ställen, bl.a. så att anmälan om byte av
företagare/verksamhetsutövare blir avgiftsbelagd, vissa i hälsoskyddslagen avsedda inspektionsavgifter har justerats med anknytning till ändringar i inspektionsfrekvensen, och ett avgiftstak har
fastställts för vaccinationernas andel i veterinärmottagningarnas klinikavgift. Samtidigt har avgiftstabellens tillämpningsanvisningar och
övriga texter uppdaterats och förtydligats.
Bilaga:
Miljöhälsovårdens avgiftstabell 2021
Social- och hälsovårdsdirektören:
Social- och hälsovårdsnämnden beslutar godkänna den bifogade
avgiftstabellen för miljöhälsoövervakning och veterinärvård att gälla
från 1.1.2021.
Paragrafen justeras genast.
Beslut:
Social- och hälsovårdsnämnden beslöt enhälligt att godkänna den
bifogade avgiftstabellen för miljöhälsoövervakning och veterinärvård
att gälla från 1.1.2021.
Paragrafen justerades genast.
Utdragets riktighet bestyrker Borgå 18.2.2021

