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Med effektiverat serviceboende avses den i 21 § i socialvårdslagen fastställda boendeservice i ett servicehem 
som drivs av serviceproducenten. 
 
Effektiverat serviceboende för äldre innebär service och omsorg på serviceboendeenheten dygnet runt samt 
stödservice såsom måltider, personlig assistans i och utanför bostaden (dagliga aktiviteter, hobbyer, skötsel 
av ärenden, besök), städ-, hygien- och trygghetsservice samt redskap och utrustning som hör till bostaden. 
 
Serviceproducenten uppbär hyra av de boende. För hyra av bostaden upprättas ett hyresavtal enligt lagen 
om hyra av bostadslägenhet mellan serviceproducenten och klienten som bor på enheten. 
 
Uppgifter om serviceproducenten: 
 
Serviceproducent:   
Verksamhetsenhet:   
FO-nummer:    
Adress:    
Kontaktperson:    
Telefonnummer:   
E-postadress:   
Webbplats:    
 
Vår enhet erbjuder effektiverat serviceboende för äldre. På vår enhet finns sammanlagt 
_____________________________________________ st. sådana platser. 
 
Serviceproducentens verksamhetsenhet som uppfyller alla nedanstående villkor och ikraftvarande 
bestämmelser kan godkännas som servicesedelproducent. Beslutet om godkännande sänds till producenten. 
Ansökan bör fyllas i av alla enskilda enheter som tillhör samma serviceproducent. Godkända 
serviceproducenter och enheter antecknas i kommunens register över servicesedelproducenter. 
 
1. Allmänna avtalsvillkor som gäller serviceenheten: 
 
  ja nej 

1.1.  

Serviceproducenten uppfyller kraven i lagen om privat socialservice och lagen 
om privat hälso- och sjukvård samt andra krav i de lagar som berör 
serviceverksamhet som ordnas i enlighet med denna regelbok. 
Serviceproducenten har därtill beviljats regionförvaltningsmyndighetens tillstånd 
att tillhandahålla socialservice för äldre dygnet runt. 

  

1.2.  
Serviceenheten har en aktuell egenkontrollsplan och plan för riskhantering. 
Planerna uppdateras årligen. De uppdaterade planerna skickas årligen till 
kommunen. 

  

1.3.  Serviceproducenten finns upptagen i förskottsuppbördsregistret.   

    



  
Ansökan om att bli servicesedelproducent inom effektiverat serviceboende för äldre  BILAGA 1 
___________________________________________________________________________ 
 

2(11)

  ja nej 

1.4.  
Den service som serviceproducenten tillhandahåller motsvarar minst den nivå 
som krävs av motsvarande kommunal verksamhet och motsvarar till innehåll och 
kvalitet minst det som anges i den regelbok som kommunen upprättat. 

  

1.5.  Serviceproducenten skickar nödvändiga uppgifter och utredningar till 
kommunen.   

1.6.  Marknadsföringen av servicen följer god sed. Serviceproducenten meddelar 
priserna på ett jämförbart sätt.   

1.7.  Servicen uppfyller kraven på god socialvård och gott bemötande.   

1.8.  Serviceproducenten förbinder sig att oklanderligt betala sina skatter och 
lagstadgade försäkringsavgifter.   

1.9.  Serviceproducenten har ansvars- och patientförsäkring.   

1.10.  Serviceproducenten lämnar årligen in en verksamhetsberättelse till kommunen 
(eller en verksamhetsplan om det inte ännu finns någon verksamhetsberättelse).   

1.11.  Serviceproducenten förbinder sig att minst en gång om året delta i de 
gemensamma utvecklingsträffar som kommunen ordnar.   

1.12.  
Serviceproducenten iakttar minimikravet enligt Finlands lag och 
kollektivavtalsbestämmelser när det gäller löne- och arbetstidsvillkor samt övriga 
villkor. 

  

1.13.  
Serviceproducenten förbinder sig att samarbeta med Kimitoöns kommun vid 
undantagssituationer eller motsvarande situationer. 
 

  

 
2. Serviceboendeenhetens utrymmen, utrustning, redskap och säkerhet 
 
Serviceproducenten har lämpliga utrymmen för verksamheten, samt en verksamhetsmiljö som möjliggör 
produktion av effektiverat serviceboende. Klienterna kan obehindrat och tryggt vistas, röra sig och verka på 
vårdenheten. De gemensamma utrymmena är lämpliga med tanke på klienternas servicebehov. Utrymmena 
ska kunna användas för att ordna rehabiliterande verksamhet och gemensamma evenemang. Klienterna bör i 
tillräcklig mån ges tillgång till hjälpmedel som underlättar de dagliga aktiviteterna. En vårdsäng ordnas vid 
behov för klienten. 
 
I servicehemmet finns personal dygnet runt. Klienten får då han eller hon så vill alltid kontakt med 
personalen oberoende av tid på dygnet, antingen med hjälp av trygghetssystemet eller personligen. 
Serviceenheten har en räddningsplan och en säkerhetsutredning som godkänts av räddningsmyndigheten. 
Serviceenheten har en säkerhetsplan som bygger på lagstiftningen om räddningsväsendet (561/1999) och 
som omfattar en kartläggning av farosituationer i fråga om inre och yttre hot. 
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  ja nej 

2.1.  
Klienterna har ett enkelrum och tillräckliga hygien- och wc-utrymmen i enlighet 
med regionförvaltningsmyndighetens tillstånd. Det bör vara möjligt att röra sig 
obehindrat. Om utrymmena finns i flera våningar måste det finnas en hiss i huset. 

  

2.2.  Klienterna kan hämta med sig sina egna möbler och övriga ägodelar för att öka 
hemtrevligheten och trivsamheten i rummet.   

2.3.  Klientens integritet säkerställs under dagliga vårdåtgärder.   

2.4.  Gårdsområdet är tillgängligt och klienterna har om de så vill möjlighet till trygg 
utevistelse dagligen. Gårdsområdena är trygga och promenadrutterna tillgängliga.   

2.5.  
De gemensamma utrymmena används av de boende och möblerna i dessa 
utrymmen och på gårdsområdena är robusta och lämpliga för äldre, och 
materialen är brandsäkra och lätta att hålla rena. 

  

2.6. De boende har tillgång till tillräckliga och ändamålsenliga hjälpmedel.   

2.7. Enheten har skriftliga instruktioner gällande förvaring av de boendes 
penningmedel och värdeföremål.   

2.8. 
Enheten har en skriftlig plan för läkemedelsbehandling enligt SHM:s gällande 
rekommendation och en person som utsetts som ansvarig för 
läkemedelsbehandlingen. 

  

2.9.  Farosituationer rapporteras årligen till beställaren, en kartläggning av riskerna 
görs regelbundet och korrigerande åtgärder dokumenteras.   

2.10.  Enheten har en räddningsplan och en säkerhetsutredning. Boendeutrymmena har 
sprinklersystem.   

2.11.  Datasäkerheten sköts på ett lämpligt sätt i enlighet med lagstiftningen.   

2.12.  
Klienten har tillgång till ett patientalarmsystem och serviceproducenten har 
skriftliga anvisningar om hur och på vilka grunder en boendes 
självbestämmanderätt och rörelsefrihet kan begränsas. 

  

2.13.  Serviceproducenten har skriftliga anvisningar om den aseptiska verksamhet och 
de normala försiktighetsåtgärder som hänger samman med vården.   

2.14.  
Det finns underhålls- och hygienplaner för underhåll och service av utrymmen, 
utrustning och apparater, också i fråga om klädvård. Ansvarspersoner har 
utsetts. 
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3. Serviceboendeenhetens personal och personalens kompetens 
 
Vårdpersonalen ska uppfylla de yrkesmässiga och lagstadgade krav som ställs på enheter som tillhandahåller 
heldygnsboende för äldre. Behörighetsvillkor för sjukskötare och annan personal inom hälso- och sjukvård 
regleras i lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994). Behörighetskraven för 
yrkesutbildad personal inom socialvården fastställs i lag 272/2005 och förordning 608/2005. Verksamheten 
ska bygga på kvalitetsrekommendationen om tjänster för äldre (SHM:s publikationer 2013:11). 
 
Personalens kompetensnivå ska motsvara de krav som klienternas vårdbehov ställer. Serviceenhetens 
personal bör klara av att samarbeta med klienten, dennes anhöriga eller närstående, aktörer inom hälso- 
och kulturtjänster samt kommunen. 
 

  I dimensioneringen av vårdpersonal inräknas de arbetstagare som deltar i den omedelbara vården av 
klienterna och som har utbildning inom socialvård eller hälso- och sjukvård. Övrig personal: 

o De som ansvarar för verksamhetsenhetens service inräknas i vårdpersonaldimensioneringen 
med den andel egentligt vårdarbete som de utför (max. 50 %). 

o Rehabiliterings- och terapipersonal räknas in i vårdpersonaldimensioneringen, till den del som 
de används av klienterna. 

o Den personal som ansvarar för måltider och städning ska ha en utbildning som uppfyller 
branschens kompetenskrav. Ovan nämnd personal och övrig personal som deltar i 
vårdarbetet inräknas i personaldimensioneringen i den mån de deltar i vårdarbetet.  

 
  ja nej 

3.1. 
Vårdpersonalens antal, utbildning och uppgiftsstruktur har dimensionerats enligt 
de boendes behov och funktionsförmåga. Nödvändig vård tryggas dygnet runt. 
Hela personalen har ikraftvarande anställningsavtal. 

  

3.2. 
Serviceenhetens personaldimensionering innebär verklig dimensionering, där 
frånvarande personal ersatts med vikarier. Vikarierna ska ha tillräcklig utbildning 
inom socialvård och/eller hälso- och sjukvård. 

  

3.3. En sjukskötare är vid behov tillgänglig för klienterna på vardagar.   

3.4. 

Den person som ansvarar för verksamhetsenhetens service har minst 
högskoleexamen inom socialvård och/eller hälso- och sjukvård eller motsvarande 
examen på institutsnivå, tillräcklig ledningsförmåga och minst tre års 
arbetserfarenhet. 

  

3.5. Serviceproducenten kontrollerar uppgifter om personer som ska anställas, i det 
register som Valvira upprätthåller.   

3.6. Den som ansvarar för kosthållet har utbildning inom branschen, erfarenhet av 
näring/mat för äldre personer samt hygienpass.   
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  ja nej 

3.7. Verksamhetsenheten bör se till att upprätthålla och utveckla personalens 
yrkesskicklighet, bland annat genom fortbildning.   

3.8. Personalen som deltar i vården och den person som ansvarar för enheten har 
tillräckliga kunskaper i svenska och finska. Utförliga krav framgår av regelboken.   

3.9. 
Personalen har tillräcklig kunskap om sjukdomar bland äldre, åldrandets effekter 
på funktionsförmågan och om arbetsmetoder som upprätthåller denna, samt om 
vård av minnessjuka om enheten vårdar minnessjuka personer. 

  

 
4. Kvalitetsledning samt uppföljning och rapportering av särskilda kvalitetsmätare 
 
Det är verksamhetsenhetens uppgift att bevara klienternas självbestämmanderätt, säkerställa ett rättvist och 
gott bemötande och garantera individualitet och säkerhet. Serviceproducenten och enhetens ansvariga chef 
bär ansvaret för detta. Serviceenheten ska se till att varje klients individuella behov beaktas och tillgodoses. 
 
Serviceproducenten sköter de anmälningar som ska göras till myndigheterna. Kommunen övervakar 
serviceproducentens verksamhet. De rapporter som avkrävs producenterna ska lämnas in enligt en tidtabell 
som fastställs av kommunen. 
 
  ja nej 

4.1. Verksamhetsenhetens värden och verksamhetsprinciper har definierats. Ansvar 
och befogenheter har fastställts skriftligt (uppgiftsbeskrivningar).    

4.2. 
Klientrespons samlas in och dokumenteras. Responsen används vid utveckling av 
verksamheten. Serviceproducenten förbinder sig att delta i de gemensamma 
klientnöjdhetsundersökningarna för kommunens åldringsvård. 

  

4.3. Varje klientreklamation meddelas till kommunen. Serviceenheten reagerar 
skriftligt på varje klientreklamation.   

4.4. Behov av och målsättningar för vård och omsorg utvärderas regelbundet på 
verksamhetsenheten.   

4.5. 
Serviceproducenten har fastställt och dokumenterat sina kvalitetskrav och 
centrala kvalitetsmål. Enheten har en långsiktig verksamhetsplan som omfattar 
egenkontroll och självrättelse. 

  

4.6. Serviceenheten har en skriftlig plan för läkemedelsbehandling (SHM:s handbok 
2005:32) och en person som utsetts som ansvarig för läkemedelsbehandlingen.   

4.7. 
På serviceenheten används allmänt godkända rekommendationer, såsom God 
medicinsk praxis-rekommendationer och THL:s rekommendationer, samt 
Sairaanhoitajan käsikirja (Sjukskötarens handbok). 
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  ja nej 

4.8. 
Serviceboendeenheten använder i enlighet med kommunens anvisningar olika 
mätare vid utveckling och ledning av de boendes funktionsförmåga samt 
enhetens verksamhet. 

  

4.9. 

Serviceproducenten bör på eget initiativ meddela kommunen om avsevärda 
förändringar i verksamheten. Förändringar i de förhållanden som påverkar 
serviceproduktionen (t.ex. fördröjning, förhinder eller avbrott) samt ändringar i 
fråga om ansvarspersoner eller kontaktuppgifter ska utan dröjsmål meddelas 
skriftligen (i pappersform eller elektroniskt) till avtalets ansvarsperson efter att 
ändringen konstaterats eller annars är sannolik. 

  

4.10. 
Serviceproducenten lämnar in till kommunen de uppföljningsuppgifter om 
vårdens nivå som kommunen kräver, och andra uppgifter som kommunen 
efterfrågar för utveckling och uppföljning av service. 

  

4.11. 
Serviceproducenten lämnar in till kommunen uppgifter om personalen och dess 
antal samt om klientrespons. Serviceproducenten godkänner att kommunen 
avlägger tillsyns-/auditeringsbesök och utför klientenkäter på serviceenheten. 

  

4.12. Serviceproducenten förbinder sig att samarbeta med beställaren för att förbättra 
servicens kvalitet.   

 
5. Serviceboendeenhetens vård- och omsorgsservice (krav för servicens innehåll) 
 
De tjänster som ges klienten ska vara planenliga och målinriktade. Klientens befintliga resurser ska stödas 
och servicen ska bygga på individuella behov. Serviceproducenten förbinder sig att producera socialvård av 
god kvalitet i enlighet med lagen om klientens ställning och rättigheter inom socialvården (812/2000). 
Utgångspunkten är att klienten ska kunna bo på serviceenheten fram till slutet av sitt liv.  
 
  ja nej 

5.1. 
En ansvarig vårdare utnämns för klienten genast när denne anländer till 
verksamhetsenheten, och klienten och dennes anhörig/närstående vet vem 
egenvårdaren är. 

  

5.2. 

En individuell service- och vårdplan upprättas för klienten (lagen om klientens 
ställning och rättigheter inom socialvården 812/2000). I planen definieras 
servicen och annan service som stöder klientens förmåga att klara sig hemma, 
samt målsättningarna för vården.  

  

5.3. Klientens service- och vårdplan ses över minst en gång i halvåret, liksom alltid 
när det sker förändringar i klientens servicebehov och funktionsförmåga.   

5.4. 
Serviceproducenten ser till, tillsammans med intressebevakaren eller annan 
person som handhar klientens ärenden, att klienten anhåller om allmänna 
förmåner, såsom t.ex. FPA:s vårdstöd och bostadsbidrag. 
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  ja nej 

5.5. 

Klienten får vid behov hjälp i penningfrågor. (Ansvaret för klientens 
penningfrågor ligger hos klienten själv eller en av denne befullmäktigad 
person/intressebevakare.) Klienten assisteras vid behov med att tillsätta en 
intressebevakare, och klienten informeras även om möjligheten att upprätta en 
intressebevakningsfullmakt (lagen om intressebevakningsfullmakt 648/2007). 

  

5.6. Serviceenheten verkar enligt de boendes språkliga (finska/svenska) och kulturella 
bakgrund.   

5.7. De tjänster som ges klienterna är planenliga och målinriktade.   

5.8. 
Klientens hälsotillstånd följs upp och bedöms. En läkare har utnämnts som 
ansvarig för vård av klienten. Läkaren träffar klienten minst en gång om året. 
Läkaren har antecknats i klientens service- och vårdplan. 

  

5.9. 
Serviceproducenten ansvarar för att ordna allmänläkarservice på serviceenheten. 
Serviceproducenten svarar för nödvändig sjukvård, också exempelvis i samband 
med terminalvård. 

  

5.10. Serviceenheten ansvarar för att laboratorieprover tas och för att proverna 
transporteras för analys.   

5.11. 
Serviceenheten ansvarar för klientens transportarrangemang och ordnar 
vid behov ledsagare till service inom socialvården och hälso- och 
sjukvården. 

  

5.12. De boendes personliga hygien och klädvård ombesörjs och miljön hålls ren.   

5.13. 

Serviceproducenten har en skriftlig, allmän aktiveringsplan för enheten, och den 
boende har en individuell aktiveringsplan som antecknats i vård- och 
serviceplanen. Rehabiliterande och stimulerande verksamhet ordnas för de 
boende. 

  

5.14. Serviceenheten sörjer för att samarbetet med den boendes anhöriga och 
närstående är tillräckligt.   

5.15. 

Den boende får själv besluta om uppvaknings- och sänggåendetider samt 
tidpunkter för vila. I detta sammanhang beaktas dock klientens kognitiva tillstånd. 
Den boende får när han eller hon så önskar alltid kontakt med personalen, 
oberoende av tid på dygnet. 

  

5.16. 

Serviceenheten kan ordna terminalvård för klienten på sin enhet och 
serviceproducenten har instruktioner för vård i livets slutskede på 
serviceenheten. Den boende ges möjlighet att uttrycka sin egen vårdönskan. 
Serviceenheten har överenskomna skriftliga instruktioner om förfarandet vid 
ledsagning av avlidna. 
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6. Måltider 
 
Serviceproducenten säkerställer att klienterna får i sig tillräcklig vätska och näring. Daglig bespisning 
ordnas för klienterna, dit hör frukost, lunch, eftermiddagskaffe/mellanmål, middag och kvällsmål. De 
klienter som följer en energität diet får ett mellanmål på förmiddagen. Klienterna har dagligen 
möjlighet att inta måltider i de gemensamma utrymmena och får vid behov hjälp vid måltider. 
 
  ja nej 

6.1. 
Den som producerar måltidstjänster ska erbjuda smakliga måltider som 
motsvarar de äldres smakvanor och som till sitt näringsinnehåll följer 
rekommendationerna. 

  

6.2. Specialdiet ordnas för de boende som behöver en sådan.   

6.3. Lunchen är en måltid som tillgodoser cirka 1/3 av det dagliga energiintaget.   

6.4. Klienternas nattfasta varar inte längre än 11 timmar.   

6.5. Klienternas näringsintag och vikt följs upp regelbundet, och man tar itu med 
avvikelser.   

 
7. Hantering, dokumentering och arkivering av klientuppgifter 
 
Godkännandet av servicesedelproducenter är ett förvaltningsbeslut, och kommunen verkar som den i 
personuppgiftslagen avsedda registerföraren i fråga om den service som avses i denna blankett. 
Serviceproducenten sköter om och ansvarar för registerföringen för kommunens räkning. De handlingar 
som uppstår (t.ex. klientjournaler) är kommunens handlingar, även om de upprättas, förvaras och arkiveras 
av serviceproducenten. Serviceproducenten ska vid förvaring, förstörande och arkivering av handlingar följa 
bestämmelser och anvisningar som motsvarar de som gäller kommunal verksamhet. Handlingarna ska 
lämnas in till kommunen senast när klientens service avslutas.  
 
  ja nej 

7.1. Serviceproducenten upprättar och förvarar patient- och klienthandlingar i 
elektronisk form.   

7.2. 
Serviceenheten följer givna anvisningar i fråga om dokumentering av 
klientuppgifter, registrering, uppgörande och förvaring av patienthandlingar och 
socialvårdshandlingar, samt sekretess. 

  

7.3. Enheten har en utnämnd datasäkerhetsansvarig samt en person som ansvarar för 
registerföring.   
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  ja nej 

7.4. Serviceproducenten förbinder sig att iaktta lagstadgad sekretess och 
tystnadsplikt vid produktion av service i enlighet med socialvårdslagen.    

7.5. 
Serviceproducenten och kommunen förbinder sig att ge varandra uppgifter om 
sin verksamhet inom servicen, förändringar i den och utvecklingsplaner. 
Kommunen förbinder sig att hemlighålla affärs- och yrkeshemligheter.  

  

 
8. Avgiftspraxis 
 

 Serviceproducenten ingår med klienten eller dennes lagliga företrädare ett serviceavtal om pris och 
innehåll av den vård som ingår i servicen. I avtalet specificeras serviceproducentens och den boendes 
ansvar och skyldigheter. Beloppet på klientens självrisk anges i avtalet. 

 Serviceproducenten fakturerar klienten för den del som överstiger servicesedelns värde samt hyran och 
övriga eventuella tjänster som klienten och serviceproducenten kommit överens om. 

 Klienten ska meddelas tre månader i förväg vid eventuella ändringar av självriskandelen. 
 Med servicesedeln förbinder sig kommunen att betala det belopp som motsvarar servicesedelns värde, 

för den vård- och omsorgsservice som tillhandahålls av den privata serviceproducenten. 
 Faktureringsperioden är en månad. Serviceproducenten fakturerar i efterskott kommunen för värdet på 

den servicesedel som klienten beviljats. Servicesedelfaktureringen ska skickas till kommunen senast den 
femte dagen varje månad. 

 Fakturan ska innehålla anmärkningar som uppfyller kraven i mervärdesskattelagen (1501/1993) i fråga om 
den serviceandel som betalats med servicesedel. 

 Betalningsvillkor är 21 dagar netto. Faktureringstillägg godkänns inte. 
 Därtill lämnar producenten in till kommunen uppgifter om början och slut på klientens frånvaroperioder, 

för statistikföring och fakturering. Dessa ska skickas till kommunen senast den femte dagen varje månad. 
 Om servicen avbryts tillfälligt på grund av sjukhusvård eller annan motsvarande orsak under högst 14 

dygn, betalar kommunen för dessa dygn 50 % av värdet av klientens servicesedel till serviceproducenten. 
Därefter sker ingen betalning för frånvarodagar. 

 Tillfällig frånvaro innebär att klienten måste vårdas t.ex. på sjukhus eller annan vårdplats och att 
frånvaron omfattar hela dygn. 

 Kommunen betalar inte för servicen för den tid då klienten frivilligt är frånvarande (t.ex. vistelse hos 
anhöriga). Om klienten avlider betalar kommunen serviceproducenten servicesedelns värde, inräknat den 
dag när vården avslutas. 

 Serviceproducenten använder nätfakturering. 
 Om klienten inte kan betala sin självriskandel meddelar producenten situationen till den 

tjänsteinnehavare som fattat beslutet, minst tre (3) månader innan avtalet sägs upp. 
 Dygnspriserna gäller under minst tolv (12) månader från det att serviceproducenten fått beslut om 

godkännande. Serviceproducenten bör skicka ett skriftligt meddelande om prisändring till kommunen och 
klienten, senast tre (3) månader innan prisändringen träder i kraft. Därtill ska en tillbörlig utredning om 
kostnadsutvecklingen samt prisändringens orsak lämnas in till kommunen. 
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Producenten är godkänd som servicesedelproducent för Kimitoöns kommun efter att 
beställaren fattat ett godkännandebeslut i ärendet. 
 
Kommunen har rätt att återkalla godkännandet och avlägsna serviceproducenten från 
förteckningen över godkända serviceproducenter utan att beakta uppsägningstiden, om 
kommunen genom förvaltningsbeslut slutar att ordna service med servicesedlar eller ändrar 
de villkor som fastställts för användningen av servicesedeln eller om serviceproducenten inte 
uppfyller de villkor, kriterier och anvisningar som specificeras i denna blankett och dess 
bilagor. I dessa fall återkallas godkännandet varvid serviceproducenten avlägsnas från 
förteckningen över godkända serviceproducenter. 
 
Genom underskrift intygar vi att uppgifterna på denna blankett är korrekta, och förbinder oss 
att följa godkännandekriterierna samt de anvisningar som getts serviceproducenterna och 
som fastställts i bilagorna. Detta avtal om produktion av servicesedeltjänster är i kraft tills 
vidare. Avtalets ömsesidiga uppsägningstid är tre (3) månader. Anmälan om uppsägning ska 
lämnas in skriftligt till avtalsparten. 
 
 
Ort och datum___________________________________________________________ 
 
Underskrift och namnförtydligande________________________________________________ 
(personer som innehar företagets rätt att underteckna) 
 
Ansökan ska åtföljas av följande bilagor, som inte får vara över 3 månader gamla: 
 
Bilaga           Bilagans datum 
 
Tillstånd från regionförvaltningsmyndigheten att tillhandahålla      
socialservice dygnet runt       _____________ 
Utdrag ur förskottsuppbördsregistret     _____________ 
Skatteförvaltningens intyg över betalda skatter och socialskyddsavgifter _____________ 
Försäkringsbolagets intyg över lagstadgade försäkringspremier  _____________ 
Kopia av ansvarsförsäkringen/patientförsäkringen    _____________ 
Personalförteckning med vakanser/titlar och utbildningsuppgifter  _____________ 
Försäkringsbolagets intyg över betalda arbetspensionspremier  _____________ 
Servicens pris för klienten       _____________ 
Serviceprodukter och servicebeskrivningar i fråga om den service som 
ges till klienterna samt broschyr      _____________ 
 
Bilaga 1 A. Prisuppgifter 
 
RETURADRESS FÖR ANSÖKAN (Märk kuvertet ”Ansökan för servicesedelproducent”): 
Kimitoöns kommun 
Äldreomsorgsenheten/Eva Manelius 
Vretavägen 19, 25700 Kimito 
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BILAGA 1 A. PRISUPPGIFTER 
 
Prisuppgifter anges i tabellen nedan: 
  PRIS  
Dygnspris för effektiverat serviceboende (€/dygn/klient)    

Hyra/månad/boende   
Eventuella övriga avgifter/månad:    
Specifikation av övriga avgifter:  
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