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Godkänd/ansvarig

Gäller för

Socialnämnden
2020-03-31 § 39

Socialförvaltningen

Riktlinje Hemvårdsbidrag
1. Allmänt
Hemvårdsbidrag är en ekonomisk ersättning till de personer vilkas anhöriga
utför insatser som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst.
Hemvårdsbidrag prövas och beviljas enligt kap 4 § 2 Socialtjänstlagen,
som anger att socialnämnden får ge bistånd utöver vad som följer av
4 kap 1 § SoL om det finns skäl för det.
2. Kriterier för Hemvårdsbidrag
För att Hemvårdsbidrag ska kunna lämnas gäller att:


Sökande är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Bodens kommun



Sökande har ett tidigare biståndsbeslut gällande vård och omsorg



Hemvårdnadsbidraget kan kombineras med andra insatser som hemtjänsten utför samt med insatserna växelvård och dagverksamhet.



Arbetet ska främst bestå av personlig omvårdnad och vara av sådan
art som man inte normalt hjälper varandra med inom ramen för
föräldraansvar eller hushållsgemenskap. Med hushållsgemenskap
avses två eller flera personer stadigvarande bor i samma bostad: gifta,
sambo, partnerskap, syskon som bor tillsammans eller liknande (t.ex.
föräldrar som bor hos sina barn och tvärt om)

3. Ansökan
Skriftlig ansökan lämnas till Biståndsenheten som handlägger och beslutar.
Beslut enligt 4 kap 2 § socialtjänstlagen kan endast överklagas genom
kommunalbesvär utifrån socialnämndens riktlinje.
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4. Bidragsnivåer
Hemvårdsbidraget anknyter till prisbasbeloppet och motsvarar per månad:
Grupp

1/12 av andel av Bidrag per
prisbasbelopp månad

Insatser

1

30 %

1 183 kronor

Hjälp dagligen, 1-2 tillfällen, med
omvårdnad och tillsyn.

2

60 %

2 365 kronor

Hjälp flera gånger om dagen, minst tre
tillfällen, med omvårdnad och tillsyn.

3

90 %

3 548 kronor

Hjälp flera gånger om dagen med
omvårdnad och tillsyn även under
natten.

4

120 %

4 730 kronor

Hjälp med omvårdnad och tillsyn
kontinuerligt alla tider på dygnet.

5

60 %

2 365 kronor

Hjälp dagligen av hemtjänst, hjälp natt
av anhörig.

Om person uppbär handikappersättning som ersättning för hjälp med den
dagliga livsföringen med personlig omvårdnad så ska Hemvårdsbidraget
reduceras i motsvarande grad.
Vid beräkning av bidragsnivån tas hänsyn till om den sökande har annan
form av omvårdnad genom kommunens eller statens försorg. Enbart de
insatser som den anhörige utför som stöd till den sökande inräknas vid
bedömningen.
5. Omprövning
Den sökande är skyldig att anmäla ändrade förhållanden som kan medföra
omprövning av Hemvårdsbidraget. Ges inte möjlighet, i samband med besök
i hemmet, till utredning eller omprövning upphör bidraget månaden efter.
Om sökande begärt omprövning av Hemvårdsbidrag på grund av t.ex. ändrad
vårdtyngd, gäller den eventuellt nya bidragsnivån från månadsskiftet efter
den begärda omprövningen.
Hemvårdsbidrag omprövas om vårdtagaren beviljats personlig assistens eller
annan insats enligt lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)
eller uppbär ekonomiskt stöd till assistans enligt denna lag eller lagen om
assistansersättning (LASS). Vid beslut efter ny ansökan ska bedömas om
personen får sitt omvårdnadsbehov helt eller delvis tillgodosett genom
Försäkringskassans beslut. Det är viktigt att personer som avser att söka
insatser enligt LSS får information om att eventuellt Hemvårdsbidrag
kommer att omprövas i samband med LSS-insatser.
6. Utbetalning
Bidraget utbetalas till den sökande som ersätter den anhörige som utför
omvårdnaden.
Ersättning kan tidigast erhållas från det datum skriftlig ansökan inkommit.
Ersättning kan inte utbetalas retroaktivt.
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Hemvårdsbidraget som betalas till den med hjälpbehov är inte skattepliktig
inkomst enligt inkomstskattelagen kap 8 § 18 och omfattar inga sociala
förmåner.
Full återbetalning kan begäras av Hemvårdsbidrag som utbetalats på
felaktiga grunder.
7. Frånvaro och avslut
Vid tillfälligt uppehåll i omvårdnaden, t.ex. vid sjukhusvistelse, i mer än
7 dagar reduceras Hemvårdsbidraget från första dagen.
Vid korttidsvistelse reduceras bidraget från första dagen oberoende av
vistelsens längd.
Vid permanent flyttning till särskilt boende så upphör ersättningen dagen
efter inflyttningen.
Vid permanent flyttning till annan kommun upphör bidraget vid innevarande
månads slut.
Om den sökande avlider upphör hemvårdsbidraget dagen efter.
____________________
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