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Att ansöka om bistånd
enligt Socialtjänstlagen
Bistånd kan du som kommunmedborgare söka för hemtjänst, korttidsvistelse, växelvistelse och särskilt boende.
Vad innebär ett biståndsbeslut?
Biståndet skall utformas så att det stärker kommunmedborgarens möjligheter att
leva ett självständigt liv. En särskild inriktning är att frigöra och utveckla de egna
resurserna.
Riksdagen har angett den kommunala äldreomsorgens uppgifter i
Socialtjänstlagen. Social omsorg kan man få efter biståndsprövning och är en
behovsbedömning som är lagreglerad enligt Socialtjänstlagen. Bistånd har
kommunmedborgaren rätt till för det som den inte kan klara själv och när behovet
inte kan tillgodoses på annat sätt. Genom biståndet skall den enskilde tillförsäkras
en skälig levnadsnivå. Skälig levnadsnivå är ett centralt begrepp som beskriver den
nivå på levnadsstandard som lagen garanterar det vill säga en miniminivå.
Då behovet av trygghet och säkerhet, trots omfattande insatser från hemtjänst,
hemsjukvård och rehabilitering inte kan uppnås i det enskilda hemmet kan särskilt
boende beviljas. I regel handlar det om kommunmedborgare med mycket stora
vård- och omsorgsbehov som sträcker sig över hela dygnet. Först då alla
möjligheter att bo kvar i det egna hemmet är uttömda skall särskilt boende
erbjudas.

Vem kan ansöka?
Ansökan kan endast göras av den som har behovet. Anhöriga har ingen formell
rätt till insyn eller påverkan i ärendet enligt Socialtjänstlagen, om inte berörd
kommunmedborgare själv givit tillstånd till det. Däremot kan de anhöriga vara en
värdefull resurs under behovsbedömningen.

Hur går utredningen till?
Biståndshandläggaren utreder, tillsammans med kommunmedborgaren som ansöker om bistånd, vilka behov och resurser som finns. Detta sker oftast vid ett hembesök. Biståndshandläggaren utreder utifrån ÄBIC (Äldres Behov i Centrum), och
skriver en utredning som förvaras under sekretess. Beslutet ligger till grund för den
hjälp och det stöd den enskilde får av Vård och omsorg.

Om man inte är nöjd med beslutet?
Om man är missnöjd med beslutet kan det överklagas. Då vänder man sig till sin
biståndshandläggare igen som omprövar ärendet. Blir man fortfarande inte nöjd
med beslutet kan det överklagas till förvaltningsrätten. Hur du överklagar finns då
med i beslutet.

Vilken avgift betalar jag?
Du betalar en månadsavgift för det bistånd som du får av Vård och Äldreomsorg.
Avgiften baseras på hur omfattande behovet av bistånd är.

Socialtjänstlagen 1 kap. 1 §
Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja
människornas
• ekonomiska och sociala trygghet,
• jämlikhet i levnadsvillkor,
• aktiva deltagande i samhällslivet.
Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och
andras sociala situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.
Verksamheten skall bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt
och integritet.
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