
OMVÅRDNAD GÄVLE

Stöd i vardagen från
Omvårdnad Gävle
enligt lag om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)



  

Mer information och ansökan 
Om du har frågor eller vill ansöka om stöd, 
ring 026-17 80 00 till Gävle kommuns 
kundtjänst. Fråga efter biståndshandläggare 
vid Omvårdnad Gävle.

Fler exemplar av broschyren kan beställas 
från Omvårdnad Gävles reception: 
omvardnad@gavle.se 



Vem gäller lagen för? 
Lagen gäller för de tre personkretsarna 
enligt LSS:

1. Personer med utvecklingsstörning och 
personer med autism eller autismliknande 
tillstånd.

2. Personer med stora begåvningsmässiga 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen 
ålder.

3. Personer som på grund av andra stora och 
varaktiga fysiska eller psykiska funktions-
hinder, som uppenbart inte beror på normalt 
åldrande, har stora betydande svårigheter i 
vardagen och därmed ett omfattande behov 
av stöd och service. 
 

De tio insatserna 
enligt LSS
I LSS finns tio olika insatser som människor 
med funktionsnedsättning kan ha rätt till. 
Du ansöker om alla insatser utom ”Råd och 
stöd” hos Omvårdnad Gävle. Biståndshand-
läggaren utreder om du omfattas av LSS.

1. Rådgivning och annat personligt stöd  
– ett komplement till t ex habilitering, 
rehabilitering och socialtjänst. Ansök hos 
landstinget Gävleborg. 
2. Personlig assistans – personligt utformat 
stöd för den som är till och med 64 år, har 
stora funktionsnedsättningar och behöver 
hjälp med grundläggande behov. 
3. Ledsagarservice – stöd för att kunna delta 
i fritidsaktiviteter och liknande. 
4. Kontaktperson – ger råd i vardagssituationer 
och är en fritidskompis. 
5. Avlösarservice i hemmet – avlösning för 
anhöriga. 
6. Korttidsvistelse utanför hemmet – miljö-
ombyte och avlösning i korttidshem, kontakt-
familj eller på läger. 
7. Familjehem eller bostad med särskild 
service för barn och ungdomar – för barn och 
ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. 
8. Korttidstillsyn – förlängd skolbarnomsorg 
för skolungdom över 12 år. 
9. Bostad med särskild service för vuxna  
– gruppbostad eller servicebostad. 
10. Daglig verksamhet – meningsfull syssel-
sättning (personkrets 1 och 2).

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 

ger personer med vissa funktionsnedsättningar rätt till olika 

former av särskilt stöd och service. Lagen finns för att främja 

människors rätt till jämlikhet och delaktighet i samhällslivet 

och ger rätt till stöd som kan behövas utöver vad andra lagar 

ger. Du kan alltså ha rätt att få stöd utifrån flera lagar sam-

tidigt, till exempel både LSS och socialtjänstlagen.



Du måste ansöka för att 
få stöd 
Du som har behov av stöd, omsorg eller 
service kan ansöka om det hos biståndshand-
läggare vid Omvårdnad Gävle. Vilket stöd  
du kan få bestäms utifrån lagen och efter 
bedömning av just dina behov. Bistånds-
handläggaren beslutar om du har rätt till  
det stöd du har ansökt om.

Om du behöver hjälp att 
ansöka eller föra din talan
Du själv gör ansökan och för din egen talan. 
Om du inte kan föra din egen talan kan du få 
hjälp av en företrädare, ett juridiskt ombud. 
Det kan vara en person som fått fullmakt att 
företräda dig, en god man eller en förvaltare. 
Mer information om företrädare kan du få 
hos Överförmyndarenheten, 026-17 80 00. 

Blanketter för ansökan och anmälan av god 
man/förvaltare finns på kommunens webb-
plats, www.gavle.se 

Om du tror att någon 
annan behöver stöd 
Om du som till exempel närstående, granne 
eller hyresvärd tror att någon med funktions-
nedsättning behöver stöd kan du anmäla det 
till Omvårdnad Gävles biståndshandläggare. 
Du kan vara anonym. Biståndshandläggaren 
tar kontakt med personen och informerar om 
vilket stöd som finns och hur en ansökan går 
till. Alla insatser är frivilliga.

Vad händer när du lämnat 
din ansökan?
När du ansökt om stöd blir du kontaktad av en 
biståndshandläggare från Omvårdnad Gävle. 

Du kan ansöka muntligt eller skriftligt.



Utredning
Utifrån din ansökan gör biståndshandlägga-
ren en utredning och bedömning av dina 
behov för att se hur de bäst kan tillgodoses. 
Biståndshandläggaren samlar in fakta om din 
funktionsnedsättning och hur den påverkar 
din vardag. Det görs genom att ni träffas, 
pratar i telefon och genom utlåtanden från 
sjukvården. För detta krävs ditt samtycke.

Bedömning och beslut
När biståndshandläggaren har alla uppgifter 
som behövs görs en bedömning av om du kan 
få det stöd du ansökt om. Biståndshandlägga-
ren tar sedan beslut om vilket stöd du har rätt 
till. Beslutet tas utifrån LSS och kan antingen 
innebära bifall (att din ansökan beviljas, du 
får det du ansökt om) eller avslag (du får inte 
det du ansökt om, eller en del av det). 

Vid helt eller delvis avslag ska det finnas en 
motivering till varför du inte får det stöd du 
ansökt om. Om din ansökan beviljas ska det 
framgå vad du har beviljats och i vilken 
omfattning. 

Om du inte är nöjd 
med beslutet
Om du inte är nöjd med det beslut som har 
fattats har du rätt att överklaga. Det ska du 
göra skriftligt senast tre veckor efter det att du 
tagit del av beslutet. Information om hur du 
överklagar följer med ditt beslut. Du kan få 
mer information eller stöd av din bistånds-
handläggare om du vill överklaga.

När får jag mitt stöd?
Så snart biståndshandläggaren är färdig med 
utredningen och har fattat beslut startar 
arbetet för att du så snart som möjligt ska få 
ditt stöd. Biståndshandläggaren skickar 
biståndsbeslutet till en utförare som sedan 
tillsammans med dig planerar hur och när 
stödet ska ges.

Vad kostar det?
Insatser som beslutas enligt LSS är avgifts-
fria. Du betalar egenavgifter, till exempel 
hyra, mat, fritidsaktiviteter och resor. 

Du erbjuds alltid en 
individuell plan
När du har beviljats en insats enligt LSS 
erbjuds du alltid en individuell plan. Planen 
tas fram vid ett möte tillsammans med dig. 
Du väljer själv vem eller vilka som ska vara 
med vid mötet. Syftet med planen är att du 
ska kunna påverka och förändra din situation 
och att det stöd du får från olika personer eller 
myndigheter samordnas. Det ni kommer 
överens om skrivs ned i planen. Den ses över 
minst en gång per år och ändras om det 
behövs.

Om ett barn är berört
Inom Omvårdnad Gävle finns ett tydligt 
barnperspektiv. Vid alla beslut ser vi till 
barnets bästa och barnets rätt att få komma 
till tals.

I utredningen ingår ofta ett hembesök.



  

Dina uppgifter registreras
Alla som får insatser får också sina person-
uppgifter registrerade. Det sker i enlighet 
med Personuppgiftslagen (PUL). Du har rätt 
att själv ta del av uppgifter som gäller dig.

Alla medarbetare har 
tystnadsplikt
Alla medarbetare inom Omvårdnad Gävle 
har tystnadsplikt. Det innebär att de inte 
får föra vidare sådant de får veta som rör dig 
och de insatser du får utan att först ha fått 
ditt samtycke.

Annat stöd utöver LSS
Ofta finns ytterligare stöd från samhället 
eller från andra myndigheter som du kan 
ha rätt till eller behöva. Din biståndshand-
läggare kan vägleda dig vidare eller ge 
information om till exempel intyg för 
nödvändig tandvård, bostadsanpassning, 
bostadstillägg, färdtjänst, hjälpmedel, 
handikappersättning, stöd för anhöriga, 
träffpunkter för seniorer, besök av volontär, 
fixarservice eller ledsagarservice.

Tala om vad du tycker! 
Du är alltid välkommen att lämna synpunkter, idéer eller klagomål till din 
utförare eller till Omvårdnad Gävle. På så sätt hjälper du oss att göra 
ständiga förbättringar. Du kan lämna dina synpunkter muntligt, per 
telefon, via brev, e-post eller via kommunens webbplats, www.gavle.se. 
Dina synpunkter registreras och dokumenteras och du får alltid ett svar.

Alla medarbetare har tystnadsplikt.



  

Anteckningar



Omvårdnad Gävle
Box 825
801 30 Gävle
026-17 80 00 (vx)
E-post: omvardnad@gavle.se
www.gavle.se
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