GRUNDER FÖR FÖRBEHÅLLSBELOPP TILL
PERSONER MED FUNKTIONSHINDER
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Antagna av kommunfullmäktige 2002-02-28, § 27.
Gäller fr o m 2002-04-01.
1.

Allmänna bestämmelser

1.1

Till i Nynäshamns kommun bosatt person med funktionshinder eller till hushåll med person med funktionshinder som familjemedlem kan förbehållsbelopp utgå på de
villkor och i den omfattning som närmare anges i dessa
grunder.

1.2

En person anses bosatt i kommunen när han eller hon är
folkbokförd där.
Med "Person med funktionshinder" avses person med varaktiga fysiska och/eller psykiska funktionshinder, om
de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av
stöd eller service.

1.3

Förbehållsbeloppet är inkomstprövat och som inkomst
räknas folkpension, ATP, annan pension eller livränta,
sjukpenning, inkomst av tjänst eller rörelse, avkastning på förmögenhet, bostadstillägg (BTP) samt övriga
inkomster.
Studiebidrag, bidragsförskott, barnbidrag och handikappersättning räknas inte som inkomst vid beräkning av
förbehållsbelopp.
Inkomst i form av vårdbidrag för barn med funktionshinder skall 60 % av vårdbidraget räknas som inkomst.
Alla inkomster i hushållet enligt ovan skall medräknas
vid prövning av förbehållsbelopp.

1.4

Förbehållsbelopp kan betalas ut till sökanden om din
inkomst minus skatt, efter avdrag för skälig bostadskostnad, understiger skälig levnadsnivå.
Inkomst minus skatt, nettoinkomst enligt senaste inkomstavisering.

Som skälig levnadsnivå för 2002 räknas 47 748 kr/år för
ensamstående och 39 996 kr/år för gifta eller sammanboende samt övrig vuxen familjemedlem.
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Beloppet för skälig levnadsnivå fastställs årligen en
tolftedel av 129,4 procent av prisbasbeloppet för ensamstående och 108,4 procent av prisbasbeloppet för
sammanlevande makar och sambor.
För barn upp till 6 år ingående i hushållet, tillkommer
18 804 kr per barn och år och för barn mellan 7 år och
upp till 18 år tillkommer 25 560 kr per barn och år
till summan för skälig levnadsnivå.
1.5

Mellanskillnaden för att nå upp till i punkt 1.4 nämnda
summor för skälig levnadsnivå betalas ut till den sökande.

2

Ansökan - omprövning - utbetalning

2.1

Ansökan prövas av sociala omsorgsnämnden delegerad person. I de fall osäkerhet om funktionshindrets art och
varaktighet föreligger kan läkarintyg infordras.

2.2

Ersättningen utgår fr o m den månad under vilken ansökan ingetts. Nedre beloppsbegränsning för utbetalning
är 100 kr per månad.

2.3

Omprövning av ersättning skall ske en gång om året och
därutöver så snart ändring sker i de förhållanden som
grundar rätten till förbehållsbelopp. Vid ändring av
förhållandena enligt ovan är den sökande skyldig att
meddela detta till sociala omsorgsförvaltningen.

2.4

Förbehållsbelopp skall utbetalas till sökanden, eller
till annan om sökanden särskilt begär det.

2.5

Utbetalning bör ske månadsvis i efterskott.

2.6

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa grunder avgörs av sociala omsorgsnämnden.

