
 

Mellersta Österbottens social- och hälsovårdssamkommun Soite 

Soites familjevårdsarvoden 2022 

Vårdarvoden 

Arvoden för barnskyddets familjevård och stödfamiljernas arvoden  

 minimibeloppet 1:a höjningen 2:a höjningen 3:e höjningen 

€/mån 847,24 915,15 1 037,34 1 219,38 

€/dag 28,24 30,51 34,58 40,65 

Barnskyddet fastställer höjningarna som betalas på basis av vårdtyngd. 

Barnskyddets jourring inom familjevård  

Jourersättning  1 500 €/månad 

Vårdarvode  80 €/dag  

Kostnadsersättning  28 €/dag 

Kilometerersättning  0,44 €/km 

Betalning av jourersättning avbryts när en placering börjar, och betalningen fortsätter när place-

ringen slutar. 

  



Kostnadsersättning enligt ålder  

Minibeloppet 437,44 €/månad 

ålder €/mån €/dag 

0-6-

åringar 

437,44 14,58 

7-11-

åringar 

463,92 15,46 

12-16-

åringar 

500,95 16,70 

17-åringar 590,02 19,67 

Familjevårdarens vårdarvode 1 219,38 €/månad  

Vårdarvode för familjevårdare som stannar hemma 1 805,44 €/månad  

Vårdarvode vid vård av en ung person i eftervård 847,24 €/månad och 28,24 €/dag 

Maximala startersättningen är 3 106,53 € 

Vårdarvoden vid familjevård av äldre och av vuxna personer med intellektu-

ell funktionsnedsättning  

 I familjevårdarens hem I den vårdbehövandes hem 

Långvarig familjevård 1 126,05 €/månad/person  

En tjänsteinnehavare kan enligt sär-

skild prövning höja vårdarvodet om 

klientens vårdtyngd är högre än 

vanligt och t.ex. ersätter servicebo-

ende med heldygnsomsorg 

1 317,05 euro/månad 

1 126,05 euro/månad 

 

Kortvarig familjevård 

över 10 och högst 14 

dygn/gång 

56,30 €/dygn/person  

En tjänsteinnehavare kan enligt sär-

skild prövning höja vårdarvodet om 

klientens vårdtyngd är högre än 

vanligt och t.ex. ersätter servicebo-

ende med heldygnsomsorg 

56,30 €/dygn/person 



76,47 €/dygn/person 76,47 euro/månad 

Kontinuerlig familjevård en 

del av dygnet 

högst 10 h/dag eller 12 

h/natt 

819,90 €/månad/person  84,17 €/dygn 

Kortvarig familjevård en del 

av dygnet 

högst 4 h 

högst 10 h 

53,99 €/dygn 

86,33 €/dygn 

53,99 €/dygn 

86,33 €/dygn 

I särskilda fall kan vårdarvodet höjas med högst 50 % för högst 3 månader efter den ansvariga 

arbetstagarens övervägande. 

Arvode för kortvarig familjevård betalas i högst 14 dygn. Arvodet kan betalas en längre tid om 

vården oväntat förlängs med några dagar. Arvodet betalas inte för en längre tid än 21 dygn Om 

vårdperioden varar i över 21 dygn betalas arvode för långvarig familjevård från och med det 

14:e dygnet. 

Kostnadsersättningar vid familjevård av äldre och av vuxna personer med 

intellektuell funktionsnedsättning  

 I familjevårdarens hem 

Långvarig familjevård 660,24 euro/månad 

En tjänsteinnehavare kan enligt särskild 

prövning höja kostnadsersättningen om kli-

entens vårdtyngd är högre än vanligt och 

t.ex. ersätter serviceboende med hel-

dygnsomsorg 717,31 €/månad 

Kortvarig familjevård 

över 10 och högst 14 dygn/gång 

32,14 €/dygn 

Kontinuerlig familjevård en del av dygnet 

högst 10 h/dag eller 12 h/natt 

428,74 euro/månad 

Kortvarig familjevård en del av dygnet 

högst 10 h/dag eller 12 h/natt 

10,70 €/dygn 



Startersättning  

Maximala startersättningen är 3 106,53 euro för varje person i familjevård. 

Medlen som lämnas för en vårdtagares personliga bruk  

Medlen som lämnas för en vårdtagares personliga bruk 167 €/månad 

 

Kostnadsersättning för användning av egen bil 

Ersättning för resekostnader vid användning av egen bil 0,25 €/km 

Klientavgifter 

Familjevård för äldre 

För kortvarig familjevård tas ut 35,50 €/dygn 

Avgiften för familjevård en del av dygnet är 19,50 €/dygn (en del av dygnet betyder under 10 h/dag 

eller under 12 h/natt). 

Prövning tillämpas när klientavgifter för långvarig familjevård en del av dygnet fastställs ifall avgiften 

är högre än klientavgiften för långvarig familjevård.  

Om kortvarig familjevård ordnas under en närståendevårdares ledighet, tas det ut 11,40 €/dygn 

för vård under närståendevårdarens lagstadgade ledighet. (Lagen om klientavgifter inom social- 

och hälsovården 1992/734). 

Omsorgen om utvecklingshämmade och handikapptjänster 

Tillfällig vård inom familjevård 

Tillfällig vård/dygn   32,80 € 

Dag-/nattvård/dygn   23,22 € 

Vård en del av dygnet 5-10 h  18,33 € 

Vård en del av dygnet högst 5 timmar  8,66 € 

Närståendevårdarens lagstadgade ledighet 11,40 € 

Avgift för uppehälle   122,85 €  
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