SAKARI MANNINEN

HEMSERVICE
FÖR BARNFAMILJER

Hemservice för barnfamiljer
Om din familj behöver hjälp med de utmaningar som vardagen för med sig,
tveka inte att kontakta hemservicen för barnfamiljer. Det kan uppstå behov
av hjälp t.ex. på grund av familjesituationen, ett barns födelse, utmattning,
sjukdom, handikapp eller någon annan orsak.
Hemservicens när- och hemvårdare bistår er med:
• hushållsarbete och vård av barn,
• fostran,
• stöd i föräldraskapet och
• att hantera vardagsrutiner och en livssituation i förändring.
Du kan höra sig för om enbart städhjälp hos företag i branschen.
Hemservicen har som mål att ni hittar balans i livet, identifierar era
egna resurser och sätt att klara av vardagen. I arbetet fokuserar vi på
förebyggande av problem. Med ditt samtycke samarbetar vi med t.ex.
rådgivningen, dagvården och socialarbetet.
Hemservicen är temporär och planmässig. Servicetiden är ca 1–3 månader
och det görs vid behov en bedömning av en fortsättning på servicen
tillsammans med er.

Varifrån kan jag beställa servicen?
Du kan själv kontakta hemserviceteamen. Du kan också beställa servicen i
samråd med rådgivningen eller en familjearbetare. Hjälpbehovet ses över
tillsammans innan servicen inleds och under servicens gång.

Hemservicens avgifter
För hemservice uppbärs en besöksavgift eller månadsavgift.
Besöksavgift
Besöksavgiften fastställs på basis av besökets längd:
Besökets längd högst Avgiftens storlek
0–2 timmar	 9,50 €
2–4 timmar
16,40 €
4-6 timmar
21,00 €
över 6 timmar 25,60 €
Besöksavgift debiteras inte om familjens inkomster underskrider de
inkomstgränser som staden fastställt.

Månadsavgift
För fortlöpande och regelbunden hemservice uppbärs en rimlig
månadsavgift. Servicen är fortlöpande och regelbunden om man använder
servicen en gång i veckan eller oftare. Hemservicens omfattning, familjens
storlek, inkomstgränsen samt familjens sammanräknade bruttoinkomster
inverkar på månadsavgiften.
Exempel
Er familj består av 4 personer och ni använder hemservice 6–11 timmar i
månaden. Era sammanräknade bruttoinkomster är 4000 euro i månaden.
Ett eurobelopp enligt inkomstgränsen dras av från era månadsinkomster,
dvs. 4000 € - 2050 € = 1950 €
Av 1950 euro räknas 7 procent, vilket är 136,50 euro. Ni betalar alltså 136,50
euro i månaden för hemservicen.
Kontrollera din avgiftsprocent i tabellen
Avgiftsprocenten anger hur stor månadsavgiften högst får vara
i ert fall. Avgiften beräknas på de månadsinkomster som överskrider
inkomstgränsen enligt nedanstående tabell:
Antal
personer
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Inkomstgräns
€/mån.
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1-5 h/
mån.%
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Avgiftens storlek i % av den månadsinkomst som överskrider inkomstgränsen.
Inkomstgränsen fastställs utifrån antalet personer.
Om er familj består av fler än sex personer, höjs inkomstgränsen med 348 € och
avgiftsprocenten sänks med (1) procentenhet för varje påföljande person.

Kontakta hemserviceteamen:
Östra Vanda (Tusbyvägens östra sida)
Björkby, Lejle, Gladas, Korso, Räckhals, Lövkulla,
Fallbäcken, Malmängen, Trädgårdsmästarparken,
Sandkulla, Simonsböle, Rödsand, Dickursby, Bäckby,
Markulla, Östra Haxböle, Håkansböle, Västerkulla, Råby
tfn 09 8392 5432
mån., ons., fre.
kl. 8–12
tis. och tors.
kl. 8–15.30
Fjällrävsstigen 6, 3 vån. 01450 Vanda
Västra Vanda (Tusbyvägens västra sida)
Herrgårdsforsen, Backas, Rosendal, Övitsböle,
Vandaforsen, Klippsta, Gruvsta, Mårtensdal, Myrbacka,
Råtorp, Hasselbacken, Tavastby, Askis, Petikko, Varistorna,
Kivistö, Sjöskog
tfn 09 8393 4228
mån., ons., fre.
kl. 8–12
tis. och tors.
kl. 8–15.30
Mårtensdals rådgivning
Fågelbergsgränden 6, 01620 Vanda
Förfrågningar om avgifterna
Chefen för hemservicen för barnfamiljer tfn 040 861 6801
Råtorpsvägen 8 A, 01600 Vanda

