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Kundmeddelande  

 

Ändring i kommuntillägget till hemvårdsstödet från och med 

1.6.2021  

 
Fostrans- och utbildningsnämnden beslutade på sitt sammanträde 15.12.2020 att begränsa 

Helsingforstillägget till hemvårdsstödet till att gälla barn under 1 år från och med 1.6.2021.  

Helsingforstillägget till hemvårdsstödet upphör från och med 1.6.2021 att gälla barn som har fyllt 1 

år.  

I Helsingforstillägg till hemvårdsstödet betalas från och med 1.6.2021 sammanlagt 264 euro 

per månad för barn under 1 år. 

Hur hemvårdsstöd beviljas 

Hemvårdsstöd kan ansökas av en familj, vars barn under 3 år sköts hemma av barnets förälder, en 

sambo eller make/maka som bor tillsammans med föräldern eller med vårdnadshavaren – eller en 

annan person eller en anställd vårdare tar hand om barnet. Utbetalningen av hemvårdsstödet 

upphör senast då familjens yngsta barn fyller 3 år. 

Mer information om hemvårdsstödet finns på https://www.kela.fi/web/sv/stod-for-hemvard samt på  

www.hel.fi/hemvardsstod 

 

Hemvårdsstödet består av lagstadgade delar (vårdpenning och vårdtillägg) och av 

kommuntillägget (Helsingforstillägget) 

 Vårdpenningen för ett barn under 3 år i hemvård är 342,95 euro/mån., därtill betalas för syskon 

under 3 år i hemvård 102,67 euro i vårdpenning och för syskon över 3 år men under skolåldern 

i hemvård 65,73 euro. 

 Det inkomstbundna vårdtillägget är 0-183,53 euro/mån. Vårdtillägget betalas till familjen och 

endast för ett barn. 

 Kommunen kan dessutom betala kommuntillägg. Helsingforstillägget betalas endast för 

familjens yngsta barn som familjen får hemvårdsstöd för.  

 Helsingforstillägget ändras: I Helsingforstillägg betalas från och med 1.6.2021 sammanlagt 

264 euro/mån. för barn under 1 år. Helsingforstillägg betalas inte för barn som har fyllt 1 år 

från och med 1.6.2021. 

 

Ansökan om stöd 

Om hemvårdsstöd jämte Helsingforstillägget ansöker man hos Fpa elektroniskt på nätet eller med 

ansökningsblankett WH1. Anvisningar för ansökan om stöd: https://www.kela.fi/web/sv/stod-for-

hemvard 

Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken  

https://www.kela.fi/web/sv/stod-for-hemvard
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Ansökan om plats inom småbarnspedagogiken ska ske senast fyra månader innan platsen behövs 

eller omedelbart när man känner till att ett behov kommer att finnas.  

  

Information om olika alternativ inom småbarnspedagogiken och hur man ansöker finns på 

https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/dagvord-och-forskoleundervisning/alternativa-

former-av-smabarnspedagogik. Om plats inom kommunal svenskspråkig småbarnspedagogik kan 

man ansöka genom e-tjänsten asti.hel.fi.  

 

 

Hemvårdsstödets lagstadgade delar och Helsingforstillägget från och med 

1.6.2021 

Hemvårdsstö

d 

Vårdpenning

* 

Vårdtillägg*

* 

Helsingforstillägg*

** 

Stöd 

sammanla

gt 

När familjen har 

barn under 1 år 
342,95 0-183,53 264 606,95-790,48 

När barnet fyllt 1 

år men är under 

3 år 

342,95 0-183,53 0 342,95-526,48 

 

* För familjens övriga barn under 3 år utbetalas 102,30 euro/barn. För barn över 3 år men 

under skolåldern utbetalas  65,73 euro/barn. 

** Vårdtillägget fastställs enligt familjens bruttoinkomster och familjens storlek. 

Vårdtillägget betalas endast för ett barn. 

*** Helsingforstillägget betalas endast för familjens yngsta barn, som familjen får 

hemvårdsstöd för. 

 

 

 

Niclas Grönholm 

Chef för den svenska servicehelheten 

Fostrans- och utbildningssektorn 

https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/dagvord-och-forskoleundervisning/alternativa-former-av-smabarnspedagogik
https://www.hel.fi/helsinki/sv/fostran-och-utbildning/dagvord-och-forskoleundervisning/alternativa-former-av-smabarnspedagogik
https://asti.hel.fi/#/landing

