
 

 

Principer för nedsättning eller efterskänkning av klientavgifter 

Godkända av social- och hälsovårdsnämnden 15.2.2018 § 18 

 

Enligt 11 § 1 mom. i klientavgiftslagen (734/1992) är kommunen skyldig att nedsätta eller 

efterskänka avgiften i sådana fall där förutsättningarna för personens eller familjens 

försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt äventyras av att 

avgiften tas ut. Denna skyldighet gäller avgifter för socialvård och sådana avgifter för hälso- 

och sjukvård som bestäms efter betalningsförmåga. 

Avgifter inom socialvården och avgifter inom hälsovården som bestäms enligt 

klientens betalningsförmåga 

Till dessa avgifter hör: 

- avgifter för hemvård 

- avgifter för långvarig anstaltsvård 

- avgifter för serviceboende 

- avgifter för stödboende 

- avgifter inom handikappservicen 

Ansökan om nedsättning eller efterskänkning av avgifter som bestäms av klientens 

betalningsförmåga 

Före ansökan om nedsättning eller efterskänkning av avgift inlämnas bör klienten utreda 

möjligheten till bostadsbidrag för pensionstagare, vårdbidrag och eventuella andra FPA 

stöd. 

Om fastställd månadsavgift överskrider klientens betalningsförmåga har klienten möjlighet 

att anhålla om ändring av tjänstemannabeslut från Raseborgs stad. Anhållan görs skriftligen 

på för ändamålet avsedd blankett. Kopia av de utgifts- och inkomstverifikat man vill åberopa 

skall bifogas anhållan. Därtill skall kontoutdrag från de två senaste månaderna bifogas. 

Jämnstora klientavgifter inom hälsovården 

Kommunen efterskänker eller nedsätter också andra än ovan nämnda avgifter, främst 

jämnstora avgifter inom hälso- och sjukvården, om förutsättningarna för personens eller 

familjens försörjning eller förverkligandet av personens lagstadgade försörjningsplikt 

äventyras av att avgiften tas ut. Nedsättning eller efterskänkning av klientavgifter bygger 

alltid på individuella situationsbedömningar. 

Jämnstora klientavgifter är: 

- tillfällig service i hemmet samt tillfällig hemsjukvård 

- övrig socialservice (måltider, tvätt, badservice, trygghetsservice, dörralarm) 



- dagverksamhet 

- intervallvård 

- vård under närståendevårdares ledighet 

- kortvarig vård inom hälsovården 

- besöksavgifterna vid hälsostationen 

- mun- och tandvårdsavgifter 

- avgifter för individuell fysioterapi, talterapi och ergoterapi 

Ansökan om nedsättning eller efterskänkning av jämnstora avgifter  

Nedsättning eller efterskänkning av jämnstora avgifter förutsätter att man i första hand 

ansökt om grundläggande utkomststöd via FPA och att avgifterna inte beaktats i den 

utkomststödsberäkning som då uppgjorts.  

Ansökan om nedsättning eller efterskänkning av avgift görs på för ändamålet avsedd 

blankett.  

Till ansökan bifogas: 

- kopia av den utkomststödsberäkning som gjorts av FPA för den månad inom vilken 

avgiften skall betalas 

- kopia av avgiftsfaktura 

 


