SERVICEAVTAL SOM GÄLLER
LOVISA STADS OCH LAPPTRÄSK KOMMUNS
SAMARBETSOMRÅDE FÖR
SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER

Avtalet träder i kraft 1.1.2019.
Stadsfullmäktige i Lovisa stad XX.XX.2018 §
Kommunfullmäktige i Lappträsk kommun XX.XX.2018 §

Loviisan kaupunki/perusturvakeskus
PL 88, 07901 LOVIISA
kaupunki@loviisa.fi
www.loviisa.fi

Lovisa stad/grundtrygghetscentralen
PB 88, 07901 LOVISA
kaupunki@loviisa.fi
www.lovisa.fi

Innehåll
1. Avtalsparter ............................................................................................. 3
2. Avtalets syfte ........................................................................................... 3
3. Servicenivå och -mängd .......................................................................... 3
4. Serviceställen .......................................................................................... 4
5. Grunderna för fördelning av kostnader .................................................... 4
6. Granskning av serviceavtalet ................................................................... 4
Grunderna för fördelning av kostnaderna för Lovisa stads och Lappträsk
kommuns samarbetsområde för social- och hälsovårdstjänster (bilaga 1) ..... 6

Loviisan kaupunki/perusturvakeskus
PL 88, 07901 LOVIISA
kaupunki@loviisa.fi
www.loviisa.fi

Lovisa stad/grundtrygghetscentralen
PB 88, 07901 LOVISA
kaupunki@loviisa.fi
www.lovisa.fi

3

1. Avtalsparter
Avtalsparter i detta samarbetsområdesavtal är Lovisa stad (i egenskap av
värdkommun) och Lappträsk kommun.

2. Avtalets syfte
Avsikten med detta avtal är att precisera avtalet mellan Lovisa stad och Lappträsk
kommun om ett samarbetsområde för social- och hälsovårdstjänster.
Med socialtjänster avses i detta avtal följande tjänster:
1. Sociala tjänster för barn och unga
a) tidigt stöd för barn och unga
b) familjerättsliga tjänster
2. Barnskydd
a) öppenvård inom barnskyddet
b) placering utom hemmet inom barnskyddet
c) eftervård inom barnskyddet
3. Tjänster för barnfamiljer enligt socialvårdslagen
a) tjänster för barnfamiljer
4. Sociala tjänster enligt socialvårdslagen
a) vuxen socialt arbete
b) missbrukarvård
c) mentalvårdstjänster
5. Tjänster för handikappade
a) tjänster för utvecklingsstörda
b) handikappservide
I detta avtal överenskommer man om ovan nämnda huvudavtals detaljer som ska
granskas årligen och preciserar de överenskomna villkoren i nämnda huvudavtal.
Värdkommunen kan inte ensidigt genom att utöva sin övertagningsrätt (92 § i
kommunallagen) ändra på innehållet, strukturen, kvaliteten och tjänstemängden för
de tjänster om vilka man avtalat i detta serviceavtal.

3. Servicenivå och -mängd
I enlighet med samarbetsområdets karaktär erbjuds tjänster på jämlik grund inom
hela verksamhetsområdet.
På Lappträsk kommuns område placeras enligt behov följande tjänster, som kan
klassificeras som närservice:
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Sociala tjänster enligt socialvårdslagen
Läkare
Sjukskötare
Två hälsovårdare
Tandläkare
Munhygienist
Laboratorium, provtagning (HUSLab)
Hemsjukhusverksamhet

1–3 dagar/vecka
3-4 dagar/vecka
5 dagar/vecka
5 dagar/vecka
4 dagar/vecka
1 dag/vecka
1 förmiddag/vecka
enligt läkarremiss

4. Serviceställen
Hela samarbetsområdets tjänster står till alla invånares förfogande oberoende av
hemvist. På Lappträsk kommuns område finns servicestället för social- och
hälsovårdstjänster på hälsogården i kyrkbyn i Lappträsk. Om servicen skärs ned ska
nedskärningarna göras på lika grunder på hela området.

5. Grunderna för fördelning av kostnader
Driftskostnaderna fördelas mellan avtalsparterna enligt två olika principer:
1. Prestationsbaserad fördelning
 Förskottsbetalningen beräknas enligt den betalningsandel som anges i
budgeten.
 De utjämnande posterna bildas av differensen mellan de realiserade
kostnaderna samt användningen och förskotten på betalningsandelarna.
De utjämnande posterna faktureras 30.4, 31.8 och 31.12 när
delårsrapporterna blivit klara.
2. Genomfakturering
 Köpta tjänster faktureras som genomfakturering. Förvaltningskostnaderna
tilläggs utgående från invånarantalet.
3. Enligt invånarantal
Till detta avtal har fogats en tabell (bilaga 1) där det för varje verksamhet har
fastställts den fördelningsgrund som ska användas.

6. Granskning av serviceavtalet
Detta serviceavtal granskas årligen.
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Grunderna för fördelning av kostnaderna för Lovisa stads och Lappträsk kommuns
samarbetsområde för social- och hälsovårdstjänster (bilaga 1)

€ / invånare

Tjänst

Tjänster för barn och ungdomar
Mödrarådgivningsbyrån och familjeplaneringsrådgivning
Barnrådgivningsbyrån
Skol- och studerandehälsovård
Ergoterapi
Fysioterapitjänster
Talterapitjänster
Övriga terapitjänster
Sociala tjänster för barn och unga
Tidigt stöd för barn och unga
Familjerättsliga tjänster
Öppenvård inom barnskyddet
Stödperson- och stödfamiljeverksamhet inom
barnskyddet
Effektiverat familjearbete inom barnskyddet
Ekonomiskt stöd inom barnskyddet
Familjerehabilitering inom barnskyddet
Barnskyddets placering utom hemmet
Familjevård vid placering utom hemmet
Institutionsvård vid placering utom hemmet
Barnskyddets eftervård
Stöd inom eftervård
Familjevård inom eftervård
Institutionsvård inom eftervård
Socialarbete inom barnskyddet
Socialarbete inom barnskyddet
Tjänster för barnfamiljer enligt
socialskyddslagen
Uppfostran och familjerådgivning
Socialarbete för barnfamiljer
Hemservice för barnfamiljer
Stödverksamhet inom barnfamiljer
Familjearbete inom barnfamiljer
Övrigt stöd för barnfamiljer
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Prestation

Förvaltningskostnader,
€/
invånare

Genomfakturering

x
x
x

Kostnadsberäkning

x

x

x
x

x
x

49 000
53 000
20 000
3 000
3 000
17 000
-

x

x

18 300
13 800

x

x

x
x

x
x

12 000
19 000
1 000
10 000

x
x

x
x

34 000
28 000

x
x
x

x
x
x

1 200
-

x

x

x

x

64 500

x
x
x
x

x

x

x

x
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11 000
48 600
7 800
18 000
16 500
-
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€ / invånare

Tjänst

Tjänster för vuxna
Läkarmottagningstjänster
Skötarmottagningstjänster
Kroniska sjukdomar, köpta tjänster (diabetesvård)
Specialläkartjänster (gynekolog, kirurg)
Läkartjänster för Lappträsk äldrevård
Minnespoliklinik
Fysioterapitjänster
Övriga terapitjänster (ergoterapi)
Hjälpmedel, nya hjälpmedel inom medicinsk
rehabilitering
Öppenvård inom missbrukararbetet
Avbrytningsvård för öppenvård inom
missbrukararbetet
Avbrytningsvård på anstalt inom
missbrukararbetet
Öppenvård för mentalvårdsklienter
Hälsovårdscentralens avdelning
Hemsjukhus
Brådskande mottagning
Brådskande öppen sjukvård/köpta tjänster
Samjour (Borgå)
Tandläkarmottagning
Munhygienistmottagning
Brådskande tandvård, köpta tjänster
Socialarbete för vuxna
Utkomstskydd
Service som stöder rörlighet
Socialarbetets hemservice och stödtjänster inom
hemservice
Tillfällig boendeservice
Social rehabilitering
Boendeservice inom missbrukararbetet
Öppen rehabilitering inom missbrukarvården
Institutioner för missbrukarvården
Socialarbete inom missbrukarvården
Familjevård för utvecklingsstörda
Övrigt ekonomiskt stöd och fritidsverksamhet för
utvecklingsstörda
Arbetsverksamhet för utvecklingsstörda
Kamratstöd och stödverksamhet för
utvecklingsstörda
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Prestation

Förvaltningskostnader,
€/
invånare

Genomfakturering

x
x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

254 000
165 700
16 000
5 000
41 100
4 000
62 000
12 000
30 000
7 200
-

x
x
x
x
x
x

x
x

x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x

x

16 000
12 600
-

x
x

x
x

1 000
25 000

x

x

12 000

x
x
x

x
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42 000
136 000
18 600
61 200
28 000
-
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€ / invånare

Tjänst

Boendeservice för utvecklingsstörda
Institutioner för utvecklingsstörda
Socialarbete för utvecklingsstörda
Rehabilitering inom öppen vård för
utvecklingsstörda
Dagverksamhet för utvecklingsstörda
Utvecklingsstördas stöd för närståendevård
Boendeservice för mentalvårdsklienter
Arbetsverksamhet för mentalvårdsklienter
Dagverksamhet för mentalvårdsklienter
Serviceboende för handikappade
Ombyggnadsarbeten och alarmapparatur i
handikappades bostäder
Personlig assistans för handikappade
Färdtjänster för handikappade
Arbetsverksamhet för handikappade
Rehabilitering inom öppenvården för
handikappade
Utrustning, apparater, maskiner och
ändringsarbeten
Handikappades stöd för närståendevård
Dagverksamhet för handikappade
Kamratstöd och stödverksamhet för hadikappade
Övrigt ekonomiskt stöd för handikappade
Socialarbete för handikappade
Regionala tjänster
Hälsoövervakning
Veterinärmedicinsk vård
Livsmedelslaboratorie
ALLA TJÄNSTER SAMMANLAGT

Prestation

Förvaltningskostnader,
€/
invånare
x
x
x

Genomfakturering

Kostnadsberäkning

x
x
x

62 000
4 300

x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x

7 000
63 000
135 000
200 000

x
x
x
x

x
x
x
x

8 000
69 000
130 000
-

x

x

x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

Användning av servicen för invandrartjänster faktureras månatligen med separat faktura.
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9 000
25 000
1 000
8 400

15 900
19 200
18 400
2 537 900

