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Utökning av omvårdnadsbidraget
Omvårdnadsbidraget infördes i Tyresö kommun den 1 april 2002 och är ett skattefritt
bidrag. Bidraget ges som en uppmuntran till anhöriga som vårdar sin närstående i
hemmet. Bidraget ska ses som ett stimulansbidrag till de personer, vilkas familjer utför
väsentligt merarbete som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst.
Omvårdnadsbidraget ges som bistånd i frivillig form från kommunens sida, jml SoL
4:2.
För att få bidraget krävs att den som vårdas är i behov av omfattande omvårdnad, är 65
år eller äldre, folkbokförd och fast boende i ordinärt boende i Tyresö kommun. Den som
vårdar förutsätts ha kompetens för uppgiften och vara bosatt på samma adress som den
som vårdas. Beslutet om omvårdnadsbidraget är delegerat till handläggare. Bidraget
utges idag med 40 % av prisbasbeloppet vilket år 2006 är 1323 kr/månad.
Nu föreslås att omvårdnadsbidraget utökas med ytterligare en nivå. Detta för att öka
stödet till anhöriga som möjliggör kvarboende.
Den nivå som föreslås är på 60% av prisbasbeloppet vilket år 2006 är 1985 kr/månad.
Hjälpbehovet skall vara varaktigt och omfattande i form av personlig omvårdnad. För
att erhålla denna nivå skall behovet bestå av tillsyn i princip dygnet runt, med insatser
som ofta inte kan planeras.
Även vissa ändringar i riktlinjerna för utbetalning föreslås. Avdrag görs med 1/30 för
varje dag i månaden som bidragstagaren inte vistas i hemmet, t.ex. vid
växelvård/korttidsvård eller sjukhusvistelse.
Bedömningen är att cirka hälften av de nuvarande bidragstagarna skulle vara berättigade
till den högre föreslagna nivån. Detta skulle i dagsläget medföra en merkostnad för
omvårdnadsbidraget med ca 105 000 kronor på årsbasis.
Förändringen föreslås gälla från och med 2007-01-01 och finansieras inom
budgetramen.
Förslag till beslut
-

Omvårdnadsbidraget utökas med en nivå fr.o.m. 2007-01-01.
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Nuläget
Omvårdnadsbidrag infördes i Tyresö kommun från 1 april 2002 och är ett skattefritt
bidrag. Bidraget ges som en uppmuntran till anhöriga som vårdar sin närstående i
hemmet. Bidraget ska ses som ett stimulansbidrag till de personer, vilkas familjer utför
väsentligt merarbete som annars skulle utföras inom ramen för hemtjänst.
Omvårdnadsbidraget ges som bistånd i frivillig form från kommunens sida, jml SoL
4:2.
För att få bidraget krävs att den som vårdas är i behov av omfattande omvårdnad, är 65
år eller äldre, folkbokförd och fast boende i ordinärt boende i Tyresö kommun. Den som
vårdar förutsätts ha kompetens för uppgiften och vara bosatt på samma adress som den
som vårdas. Beslutet om omvårdnadsbidraget är delegerat till handläggare.
Bidraget utges med 40 % av prisbasbeloppet vilket år 2006 är 1323 kr/månad.
Hjälpbehovet skall vara varaktigt och omfattande i form av personlig omvårdnad
motsvarande minst fem timmar/dygn. Omvårdnadsbidraget kan kombineras med
insatser från hemtjänsten. Om omvårdnadsbidraget kombineras med insatser av
hemtjänsten betalas avgift för dessa. Det genomförs alltid en individuell bedömning av
hur mycket tillsyn eller omvårdnad som utförs av den anhörige.
Omfattning inom Tyresö kommun
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Under 2005 har i genomsnitt 26 personer per månad fått bidraget. Som visas i tabellen
ovan ökar antalet personer med omvårdnadsbidrag stadigt. Den totala kostnaden för
omvårdnadsbidraget under 2005 var enligt bokslutet 398 900 kronor. I mars 2006 fanns
det vid månadens slut 31 personer som var beviljade omvårdnadsbidrag. Deras ålder
fördelas enligt tabell nedan.
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Inom Tyresö kommun finns det många projekt och verksamheter med målet att öka
möjligheten för äldre personer att bo kvar i sin ordinära bostad. Exempel är fixarservice,
växelvård, korttidsvård, dagvård samt rehabiliterande och aktiverande förhållningssätt
inom hemtjänsten. För att öka stödet till de anhöriga som möjliggör kvarboende föreslås
nu att omvårdnadsbidraget utökas med ytterligare en nivå.

Förslag till utökning av omvårdnadsbidrag
Förvaltningen föreslår att omvårdnadsbidraget utökas i syfte att ytterligare stödja de
anhöriga som gör en stor insats för sina närstående.
Den nya nivå som föreslås är på 60% av prisbasbeloppet vilket år 2006 är 1985
kr/månad. Hjälpbehovet skall vara varaktigt och omfattande i form av personlig
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omvårdnad. För att erhålla denna nivå skall behovet bestå av tillsyn i princip dygnet
runt, med insatser som ofta inte kan planeras.
Bedömningen är att hälften av de nuvarande bidragstagarna skulle vara berättigade till
den högre föreslagna nivån. Utökningen beräknas medföra en merkostnad för
omvårdnadsbidraget med ca 105 000 kronor på årsbasis.
Riktlinjer för avdrag
Omvårdnadsbidraget utbetalas i efterskott per kalendermånad. När vårdtagaren inte
vistas i hemmet t.ex. vid sjukhusvistelse, korttids- eller växelvård reduceras bidraget
med 1/30 per dag. Om bidragstagaren varit hemma fem dagar eller mindre under en
kalendermånad så betalas inget bidrag ut för denna månad.
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