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Riktlinjer för Anhörigbidrag antagna av kommunfullmäktige 2003-02-24, § 9 med tillägg 

2011-11-28, § 123. 

 

Socialtjänstlagen Kapitel 4 § 1. ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem 

tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av Socialnämnden för sin försörjning 

(försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras 

en skälig levnadsnivå. Biståndet skall utformas så att det stärker hans eller hennes möjligheter 

att leva ett självständigt liv.” 

 

Ekonomiskt bidrag kan beviljas i de fall socialtjänstens insatser inte kan tillgodose den 

enskildes behov på grund av otillräcklig kommunikation. Biståndsprövningen görs av 

enhetschefen på respektive område. Prövningen sker enligt kap 4 § 1 SoL. I de fall där 

ekonomiskt bidrag beviljar föreslås följande vara gällande: Bidraget beviljas i % av 

basbeloppet efter omsorgsbehov. Basbeloppet för år 2011 är 42 800 kronor. Bidraget omräknas 

i januari varje år om basbeloppet ändras. Behovet får ej vara av tillfällig art. För att behovet ej 

ska anses vara av tillfällig art skall det ha en varaktighet om minst tre månader. Beslutet 

tidsbegränsas alltid. Utbetalning sker varje månad i efterskott. Ersättningen betalas ut till den 

person som utför insatsen. Beslutsfattaren har att bedöma personlig lämplighet att utföra 

arbetsuppgiften hos den som socialförvaltningen föreslås betala ut ersättning till. Bidraget 

betalas ej ut till pensionärer, då dessa ej har något inkomstbortfall för att vårda anhörig. I dessa 

fall är det väsentligt att socialtjänsten erbjuder annan form av anhörigstöd såsom vistelse i 

dagverksamhet, korttidsplats eller annan form av avlösning, så att den part som vårdar orkar 

och ges möjlighet till ”egen tid”. 

 

Bidraget utgår inte om den enskilde vistas på sjukhus, om den person som utför insatsen är 

förhindrad av något skäl eller då socialförvaltningen bistår med tillfälliga insatser. Vid 

ovanstående förändringar eller vid ändrade förhållande i omsorgsbehov är den enskilde eller 

anhörig skyldig att meddela socialförvaltningens handläggare. Om dessa uppgifter undanhålls 

kan skyldighet uppkomma att återbetala bidraget eller del av bidraget till Emmaboda kommun. 

 

Om man inte är nöjd med beslutet kan man skriftligen överklaga hos Länsrätten. Skrivelsen 

skall ha kommit till Socialförvaltningen inom tre veckor från den dag då den enskilde fick del 

av beslutet 


