Ansökan om anhörigbidrag
Ansökan skickas till
Ale kommun
Sektor arbete, trygghet och omsorg
Biståndsenheten
449 80 Alafors
Sökande

Jag ansöker härmed om bidrag enligt Ale kommuns riktlinjer för anhörigbidrag
Namn
Personnummer

Adress

Postadress, postort

Typ av insats

Telefonnummer

Av närstående får jag hjälp med följande insatser

Personuppgifter Namn
för närstående
som utför
insatserna
Adress

Postadress, postort

Personnummer

Telefonnummer

Relation till sökande

Underskrift

Datum och ort

Personnummer

Underskrift

Namnförtydligande
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Information om anhörigbidrag
Anhörigbidraget är inte en ekonomisk kompensation för utfört omsorgsarbete, utan ska ses som en uppmuntran.
Bidraget utgår till personer, som är folkbokförda och fast boende i Ale kommun.
Bidraget utgår med 1 500 kronor per månad, är skattefritt och utbetalas till brukaren. Endast ett anhörigbidrag kan
utges per brukare.
För att komma ifråga ska den som ger omsorgen vara en närstående person med kompetens för uppgiften. Brukarens
behov av omsorg ska bedömas bestå under minst 6 månader.
I övrigt måste ett av följande två kriterier vara uppfyllt
1. Brukaren skall vara i behov av insatser i form av omsorg (inkl. medicinska insatser) motsvarande minst 3
timmar per dag.
2. Brukaren skall vara i behov av tillsyn större delen av dygnet på grund av exempelvis demens eller psykisk
störning med stark ångest, stor oro, aggressivitet eller fysisk sjukdom. Kriteriet innebär att brukaren enbart
kan lämnas ensam i hemmet för kortare stunder.

Om ersättning utges till brukaren/anhörigvårdaren för utförande av insatsen från annan huvudman, till exempel
handikappersättning, vårdbidrag eller närståendepenning från försäkringskassan beviljas inte anhörigbidrag från
kommunen. Anhörigbidrag kan beviljas samtidigt som vårdtagaren har bistånd i form av personlig omvårdnad,
trygghetslarm eller dagverksamhet för dementa. Däremot kan inte anhörigbidrag utgå samtidigt som den enskilde har
beslut om personlig assistans.
Beslut om denna insats kan inte överklagas.

