
Bidrag som du som ställföreträdare kan söka till din 
huvudman - en presentation från

Vi är en lokalförening inom Riksförbundet Frivilliga Samhällsarbetare. 
Föreningen är till för att stödja Godemän/Förvaltare och andra frivilliga 
samhällsarbetare. Vill du veta mer eller bli medlem -  besök vår hemsida
https://rfs.se/om-rfs/foreningar/dalarnas-lan/sodra-dalarnas-frivilliga-samhallsarbetare/

https://rfs.se/om-rfs/foreningar/dalarnas-lan/sodra-dalarnas-frivilliga-samhallsarbetare/
https://rfs.se/om-rfs/foreningar/dalarnas-lan/sodra-dalarnas-frivilliga-samhallsarbetare/
https://rfs.se/om-rfs/foreningar/dalarnas-lan/sodra-dalarnas-frivilliga-samhallsarbetare/


Ditt ansvar som ställllaöreträdaare 
Som god man eller förvaltare är du skyldig att skaffa kunskap och söka de bidrag 
som huvudmannen  kan ha rätt till. 

  >  Läs mer på RFS hemsida om att söka bidrag

  >    RFS har sammanställt en lista på bidrag du kan söka för din huvudman.

Är du osäker på något som gäller bidrag – vår lokalförening har många 
ställföreträdare med  gedigen kunskap som kan hjälpa dig.

l

https://rfs.se/kunskapsbank/information-for-gode-man-och-forvaltare/nar-en-stallforetradare-inte-sokt-mojliga-bidrag/
https://rfs.se/kunskapsbank/information-for-gode-man-och-forvaltare/komma-igang/insatser-att-soka/


Bostadastllllägg aör pensionärer (pensionsmyndaigheten)

Bostadstillägg är ett tillägg till den allmänna pensionen. Det är skattefritt och betalas ut med 
maximalt 6 540 kronor per månad.

      > Läs mer om bostadsbidrag här

Innan du ansöker bör du göra en beräkning för att ta reda på om din huvudman har rätt till 
bostadstillägg. 

       > Här kan du beräkna om din huvudman kan  få bostadstillägg

https://www.pensionsmyndigheten.se/for-pensionarer.category.ekonomiskt-stod#pm-category-filter-last-card
https://www.pensionsmyndigheten.se/service/beraknabt/prelbostadstillagg/uppgifter


Bostadastllllägg aöre 65 år (FK)

Den som bor i Sverige och inte fyllt 65 år kan få bostadsbidrag om hen har  
aktivitetsersättning eller sjukersättning och har en låg inkomst och kostnader för bostaden.  

Du ansöker genom att ringa FK på telefonnummer 0771-524 524 där du får hjälp.

Ensamstående får max 5 220 kronor per månad. Gifta /sambo max max 2 610. 

> Läs mer på FK:s hemsida

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/aktivitetsersattning-och-sjukersattning/bostadstillagg


Merkostnadasersättning vuxna (FK)
Den som har en funktionsnedsättning som kan antas bestå i minst ett år, fyllt 
18 år och har merkostnader på minst 11 825 kronor per år på grund av  
funktionsnedsättningen kan få merkostnadsersättning (tidigare kallat 
handikappersättning). 

Funktionsnedsättningen måste ha inträfat innan 65 år.

Exempel merkostnader: arvode, hälsa och vård, städhjälp, resor m.m. 
Ersättningar: 1 183 kronor till  2 759 kronor per månad.

>  Läs mer på FK:s hemsida

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-vuxna


Merkostnadasersättning barn (FK)

Barn med funktionsnedsättning kan få merkostnadsersättning från FK. 

Merkostnader är kostnader som är utöver sådant som  vad som är vanligt för barn i 
samma och som beror på barnets funktionsnedsättning. 

Funktionsnedsättning ska antas bestå i minst sex månader och medföra merkostnader 
på mer än 11 825 Kr/år.

Försäkringskassan bedömer vad som räknas som merkostnader.

  >   Läs mer om merkostnadsersättning barn här

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/om-ditt-barn-har-en-funktionsnedsattning/merkostnadsersattning-for-barn


Särskillt tandavårdasbidarag (FK)

Särskilt tandvårdsbidrag är ett bidrag för den som har en viss sjukdom eller 
en viss funktionsnedsättning som innebär en risk för försämrad tandhälsa.

På hemsidan fnns en förteckning över sjukdomar och hälsotillstånd som 
berättigar till stöd.

 >  Läs mer på Fks hemsida

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/XcsxDsIwDEDRszB4REnpxlYQF4Cl6oIMMcVKcSLbhOsDG2L8evphCmOYBBvP6FwEl0-Pr-tjW9Hv0PUDxH0RJ_HT4Xwkq0WMG0Gsyg29khrE21Py9zahZOguLDNEQ7XMi68dJTXUZBdOij8C3Wb3h6HmYfUGl0stbw!!/


Billstöda (FK)

Den som har funktionsnedsättning som gör att hen har mycket stora svårigheter att förflytta 
sig eller åka med allmänna kommunikationer kan få bilstöd från FK.

Svårigheterna som funktionsnedsättning ger ska finnas kvar i minst 9 år.

Exempel på person som kan ha rätt till bilstöd: Hen har ej fyllt 65 år och är beroende av bilen 
för jobb eller barn som är under 18 år som hen bor tillsammans med och behöver bil för att 
förflytta sig tillsammans med barnet.

      > Läs mer om bilstöd barn här

https://www.forsakringskassan.se/!ut/p/z0/LcwxDsIwDADAtzB4jBLExlYhPgBL1aVyqNtaaZ3IccP3AYnxlvOD7_0g2HhB4yy4fd2_X_u1oK1wvnQQblmMxJ738UG1ZKncCEJRbmiFtEKYs-I2kULIu4uoQuZWVEfi5kPSL65CU0UzYVkgRN6q5QmCHlE5jX_7krrTBxfbDQ8!/


Länstyrellsens sökbara 
stifellsedaatabas
I databasen finns ett stort antal olika 
fonder och stiftelser som man kan söka 
bidrag från. De flesta stiftelserna är dock 
kopplade till särskilda ändamål.

    Länk till databasen>

https://stiftelser.lansstyrelsen.se/S%C3%B6k/?lan=20


Föreningen FVO aörmedallar stifellsebidarag tllll 
ekonomiskt behövandae privatpersoner. 
Föreningen FVO är en ideell förening som förmedlar bidrag till personer 
med låg inkomst, företrädesvis till ensamstående föräldrar, långtidssjuka 
och ålderspensionärer.

Fondmedel kan sökas för exempelvis till tandvård, glasögon, barnens 
behov av rekreation, tillfälligt bidrag till löpande utgifter. 

I vissa fall kan, p.g.a. hälsoskäl, också sökas bidrag till rekreation i varmare 
klimat i Europa.

     >  Länk till FVOs hemsida

 

https://www.foreningenfvo.se/


Föreningar och organisatoner som bidarag kan 
sökas arån. 

 > Hela människan Ria finns i Borlänge, Falun och Ludvika. Ria kan hjälpa till 
med kläder när kylan kryper på och huvudmannen kan äta lunch där för en 
billig kostnad.

På en del  > Lions hemsidor bl.a. i Falun kan man ansöka om bidrag till som 
de skriver- behjärtansvärda ändamål för enskilda personer.

        >  Svenska kyrkan En del församlingar och stift kan ge tillfällig ekonomisk    
hjälp till  privatpersoner.  

http://helamanniskan.se/mer-om-hela-manniskan-ria-borlange/#
http://101gd.lions.se/distriktets-klubbar/klubbarnas-webplatser
https://www.svenskakyrkan.se/ekonomiskt-stod


Kommuner har stpendaier och aondaer aör socialla 
ändaamåll 

Socialnämnderna sköter om ett antal donationer och fonder som är avsedda för olika 
sociala ändamål. Både privatpersoner föreningar kan söka. 

  > Exempel från Falu kommun

Försörjningsstöda arån kommunen
Enligt socialtjänstlagen är det ekonomiska biståndet (tidigare kallat socialbidrag) tänkt att 
vara en tillfällig lösning för att du ska uppnå en skälig levnadsnivå. Du har ett eget ansvar 
att försöka lösa din situation.

 > Exempel från Falu Kommun

https://www.falun.se/stod--omsorg/ekonomiskt-stod-socialbidrag-forsorjningsstod/stipendier-och-fonder.html
https://www.falun.se/stod--omsorg/ekonomiskt-stod-socialbidrag-forsorjningsstod.html


Aktivitetsersättning är en ersättning som du kan få om du är mellan 19 och 29 år och har en 
sjukdom eller en funktionsnedsättning som gör att du inte kan arbeta under minst ett år. 
Under tiden med aktivitetsersättning kan du få stöd och hjälp med att kunna börja arbeta

    > Läs mer på Fk:s hemsida.

   >  Blankett för ansökan

Aktvitetsersättning – ekonomiskt stöda

https://www.forsakringskassan.se/privatpers/funktionsnedsattning/aktivitetsersattning-och-sjukersattning/aktivitetsersattning-vid-nedsatt-arbetsformaga
https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/bd1420e0-19d8-466a-84e3-87d0ef5b5df7/fk5030-012-f-001.pdf?MOD=AJPERES&CVID=
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