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Regler för hemvårdsbidrag i Borås Stad
Antagen av Kommunfullmäktige 2015-11-18
Gäller from 2015-11-20
Inledning
Enligt 5 kap. 10 § i socialtjänstlagen ska socialnämnden erbjuda stöd för att underlätta för de personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre
eller som stödjer en närstående som har funktionshinder.
En del av Borås Stads anhörigstöd är hemvårdsbidrag vilket är ett ekonomiskt stöd.
Hemvårdsbidrag kan den få som har stora svårigheter att klara sig i vardagen på
grund av fysiska, psykiska eller andra skäl och som får omvårdnad av någon anhörig. Som anhörig räknas i detta sammanhang familj, släkting eller annan person.
Hemvårdsbidraget är ett kommunalt bidrag och fastställs till 5 % av prisbasbeloppet per månad.
Kriterier för hemvårdsbidrag
För att hemvårdsbidrag ska kunna lämnas gäller följande:
 Den sökande är folkbokförd och stadigvarande bosatt i Borås Stad
 Den sökande har fyllt 18 år
 Den sökande bedöms ha behov av hjälp och stöd minst 20 timmar i veckan
 Stödet ska bestå av dagligt förekommande hjälp med på- och avklädning,
hygien, toalettbesök, förflyttning, hjälp vid måltider, regelbunden tillsyn,
hjälp med vissa medicinska insatser
 I stödet räknas inte in hjälp med praktiskt sysslor såsom städ, tvätt, inköp.
 Behovet av hjälp ska förväntas bestå i minst 6 månader
Hemvårdsbidraget ska vara stöd och uppmuntran till både den som får hjälp och
till den som ger hjälp och därmed förlänga och möjliggöra kvarboende.
Hemvårdsbidraget är skattefritt och betalas ut till den sökande. Det kan inte kombineras med andra ersättningar som exempelvis kan utgå från Försäkringskassan.
Vid tillfällig frånvaro med minst 14 dagar per månad från hemmet av den sökande
reduceras hemvårdsbidraget till hälften. Vid frånvaro hel månad utgår inte hemvårdsbidrag.
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Ansökan
Ansökan görs av den som har behov av hjälp och stöd i vardagen. Det är en biståndshandläggare som gör utredning och bedömer det behov av hjälp och stöd
den sökande har.
Kostnadsfri avlösning
Den som har hemvårdsbidrag har också möjlighet att få en av följande avgiftsfria
insatser:
 Avlösning i hemmet 12 timmar per månad eller
 Avgiftsfri korttidsvistelse 4 veckor per år
Revidering
Stadsdelsnämnden Öster ansvarar för revidering av dessa regler.
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