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Värdighetsgaranti 
Omvårdnadsnämnden i Gävle kommun beslutade om 
värdighetsgarantin den 19 december år 2012.
Värdighetsgarantin gäller från den 1 mars år 2013. 
Denna värdighetsgaranti 
ersätter tidigare kvalitetsdeklarationer.

1. INLEDNING

Värdighetsgarantin innehåller
det som omvårdnadsnämnden i Gävle kommun 
lovar att göra för dig som är kund. 
Värdighetsgarantin förklarar också hur du kan klaga
om nämnden inte gör det de har lovat göra
på ett bra sätt. 

Värdighetsgarantin utgår från den nationella värdegrund 
som finns för äldreomsorgen 
och som hänvisar till Socialtjänstlagens, SoL, kapitel 5, paragraf 4.

Så här står det i den nationella värdegrunden: 
Socialtjänstens omsorg om äldre, 
ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv 
och känna välbefinnande. 

Så här står det i Socialtjänstlagen, SoL, kapitel 5, paragraf 5: 
Den äldre personen ska, så långt det är möjligt, 
kunna välja när de vill ha stöd och hjälp 
i boende och annan lättåtkomlig service.

Värdighetsgaranti är för både äldre och yngre personer
Gävle kommun har valt att ha en värdighetsgaranti 
för all verksamhet inom omvårdnadsnämnden. 
Den gäller inte bara för äldre 
utan också för yngre personer med funktionsnedsättning 
som har insatser enligt Lag om stöd och service
för vissa funktionshindrade, LSS. 
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Värdighetsgarantin gäller för 
både den omvårdnad och service 
som nämndens egen förvaltning utför 
och för de som ger omvårdnad och service
på uppdrag av nämnden.  

Med garanti menar omvårdnadsnämnden 
att vi garanterar att rätta till det som blivit fel.
Om vi har verksamheter där värdighetsgarantin inte gäller
måste vi berätta om det. 

Övergripande riktlinjer
Vi har skrivit övergripande riktlinjer för varje verksamhet.
Där står det vilka regler som gäller för till exempel
särskilt boende, hemtjänst och personlig assistans. 

I de övergripande riktlinjerna står det också om
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL. 
HSL har regler för de enheter som ger behandlingar. 

Garantin gäller för de personer 
som har fått ett beslut om stöd
av omvårdnadsnämndens biståndshandläggare. 

Garantin är för dig som får tjänster av omvårdnadsnämnden. 
Garantin berättar vilken kvalitet du har rätt till
när du får stöd
som omvårdnadsnämnden har sagt ja till.  

Garantin är till för
att ledning och övriga medarbetare 
i verksamheten
ska veta vilka krav som gäller för arbetet.  

Här står det också vad det finns för begränsningar 
i det stöd du får. 
Det ska vara tydligt för dig vad du kan förvänta dig
för hjälp och service från omvårdnadsnämnden. 



3

2. BEDÖMNING AV BISTÅND/STÖD

I lagen finns inga detaljerade beskrivningar för
hur en kommun ska ge och organisera stöd. 

Därför kan kommunen själv bestämma
hur de ska organisera verksamheten. 
Du ska också vara med och säga
hur du tycker att stödet ska utföras.  

Biståndshandläggare ska därför lyssna på dig 
när de beslutar om stödet till dig. 
Biståndshandläggaren ska se att stödet
följer dina behov och önskemål. 

Alla som bor i Gävle kommun
kan ansöka om hjälp och stöd  
inom det område som omvårdnadsnämnden har ansvar för. 
När det gäller stöd enligt Socialtjänstlagen
behöver du inte vara skriven i Gävle kommun 
för att få hjälp. 

Du söker om stöd på biståndsenheten 
vid förvaltningen Omvårdnad Gävle. 
Vi utreder och beslutar om 
vilket stöd du ska få. 

Vi gör alltid en ny bedömning för varje person
som söker hjälp
och vi följer alltid lagarna när vi beslutar.  

Personer som söker stöd 
får inte alltid ja på sin ansökan. 
Biståndshandläggaren ska också hjälpa personer 
så att de kan ha ett bra liv
utan stöd från kommunen.

Om omvårdnadsnämndens biståndshandläggare 
säger ja till stöd 
följer beslutet de rättigheter som du har enligt lagarna 
Socialtjänstlagen, SoL, 
och Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
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Vi utgår från de punkter i lagen som kallas Rätt till bistånd i SoL, 
och Rätt till insatser i LSS. 

Om du inte är nöjd med ett beslut
från Omvårdnad Gävle 
har du rätt att överklaga beslutet.

Du skickar din överklagan till adressen:
Omvårdnad Gävle
Box 825
801 30 Gävle

2.1   Din rätt till stöd 

Gävle kommun ska följa de lagar som säger 
att personer som behöver stöd och hjälp i hemmet 
och annan lättåtkomlig service 
ska få sådan hjälp  
att de kan leva ett bra liv.

I SoL står det vilken hjälp du kan få
och vad kommunen måste göra. 

Socialtjänsten har ett särskilt ansvar för vissa grupper.
De grupperna är:
● Barn och ungdomar
● Människor med missbruksproblem
● Äldre människor
● Människor med funktionshinder
● Människor som vårdar en anhörig
● Brottsoffer

LSS har bestämmelser om hjälp
till dessa personer:
1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism.

2. Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada
efter en olycka eller en sjukdom.
Hjärnskadan gör att de har stora svårigheter att förstå.

3. Personer som har andra funktionsnedsättningar
som är stora och ger många svårigheter i livet.
Därför behöver dessa personer mycket hjälp.
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2.2   Meningen med stödet  

Kommunen ska ge stöd
så att personen ska kunna leva ett bra och självständigt liv. 
Det står i SoL kapitel 4, paragraf 1.  

Människor som får hjälp genom LSS ska kunna leva ett liv,
så likt andra människors liv som möjligt
och kunna vara med i det som händer i samhället.
Det står i LSS, paragraf 5. 

2.3  Vad är skälig levnadsnivå? 

De personer som får stöd enligt SoL
har rätt till en skälig levnadsnivå. 
Det betyder att du har rätt att få det stöd du behöver
för att kunna leva ditt liv som andra. 
Vi ser hur du levde ditt liv innan du behövde stöd
och försöker göra din vardag 
så som du levde innan du behövde omsorg.  

Det står i SoL 4, paragraf 1.

2.4  Vad är goda levnadsvillkor?

De personer som får bistånd enligt LSS
har rätt att ha goda levnadsvillkor. 
Det betyder att du ska kunna leva ett gott liv
och att hjälpen anpassas efter dig och dina behov. 

Det ska vara lätt att få hjälp.
Hjälpen ska vara sådan
att du kan leva så självständigt som möjligt. 

Det står i LSS, paragraf 7. 
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3. VAD DU HAR RÄTT ATT FÖRVÄNTA DIG

3.1 God kvalitet

De sociala tjänster som vi ger
ska ha god kvalitet. 
God kvalitet betyder
att personalen ska utbildning och kunskaper
så att den kan ge bra hjälp. 

Det ska finnas den personal som behövs
för att ge bra stöd, service och omsorg. 
Vi ska hela tiden se till
att vi har god kvalitet i vår verksamhet. 

Vi ska lyssna noga på dig som ska ha hjälp
och försöka ordna hjälpen så som du vill ha den. 

Det är viktigt att vi bemöter de som får hjälp
på ett jämlikt vis. 
Du ska så mycket som möjligt 
kunna bestämma själv över den hjälp du får. 
Det ska inte spela någon roll 
vilket kön, etnisk tillhörighet, 
religion eller annan tro, 
funktionsnedsättning, 
sexuell läggning,
könsöverskridande identitet, uttryck
eller ålder du har. 

Det står i SoL, kapitel 3 och LSS, paragraf 6.

3.2 Information

Du har alltid rätt att få information om 
hur verksamheten är organiserad
så att du vet vilket stöd du kan söka. 

Du ska veta vilka alternativ du kan välja
för att få den hjälp och det stöd du behöver. 
Du ska så mycket som möjligt 
vara med och planera för 
den hjälp och det stöd som du får. 
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Vi i personalen ska informera dig
på ett sätt som du förstår 
och som passar dig. 
Du kan till exempel få information på lättläst svenska, 
teckentolkat, eller att vi berättar för dig. 

Det här ska du få information om: 
-Vad vi har för verksamhet
och hur vi har organiserat verksamheten. 

- Vad vi har för mål med verksamheten 
och hur vi arbetar för att nå målen.  

-Vilken kvalitet vi ska ha på verksamheten. 
Undersökningar som visar
hur andra tycker att vår kvalitet är.  

-Vilka regler som finns för att få insatser
och vad som krävs för att du ska få insatser. 

-Vilka rättigheter du har
och vilka möjligheter du har att välja insatser. 

-Vad du ska betala 
för de insatser som du får.

3.3 Din möjlighet att påverka stödet  

Omvårdnadsnämnden vill 
att du ska vara med och bestämma 
över det stöd som nämnden har sagt ja till.  

Du ska vara med och bestämma över 
vilken hjälp du får,
hur du får hjälpen
och av vem du får hjälp.  
Vi kallar det att ha inflytande, valmöjlighet och delaktighet. 
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3.3.1  Inflytande
Du ska vara med och påverka
vilken eller vilka insatser du får. 

Tillsammans med biståndshandläggaren
ska du bestämma vilka insatser som bäst ger dig
skälig levnadsnivå så som det står i SoL
eller goda levnadsvillkor så som det står i LSS. 

3.3.2 Valmöjlighet
Du som bor i lägenhet i särskilt boende 
kan välja att byta till en annan boendeenhet. 

Om du har särskilda behov
kan du ansöka om ett boende 
som är anpassat efter dina behov. 

Om du har fått ja till 
att få hjälp av hemtjänsten
kan välja om du vill ha hjälp av kommunen 
eller av en extern utförare. 

Om du har rätt till insatsen personlig assistent 
har du rätt att välja
vem som ska anställa den personliga assistenten. 
Det kan vara kommunen, du själv,
en förening eller ett företag. 

3.3.3  Delaktighet
Du ska vara med och bestämma
om hur och när du får den hjälp 
som du har rätt till.  
Det ska stå i din genomförandeplan
hur ni ska planera den hjälp du ska få. 
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3.4  Hur du ska bli bemött

Du har rätt att bli bemött
på ett bra och värdigt sätt.
Det gäller också dina närstående
och andra personer som vi har kontakt med.

Med bra bemötande menar vi 
att du ska vara både delaktig och trygg. 
Biståndshandläggaren och annan personal 
ska lyssna noga på dina önskemål. 

Med värdigt bemötande menar vi
att personalen ska se vad du kan själv
och ge dig det stöd och den hjälp du behöver. 

Personalen ska lyssna på dig
och ha respekt för dig som person. 

Personalen ska: 
- ha kunskaper om dig   
för att förstå vilken hjälp du behöver
och hjälpa dig efter dina speciella behov.  

- veta vad som gör att du känner dig trygg
eller otrygg
så att de kan hjälpa dig
på det sätt som passar dig.   

- respektera dig och dina behov. 
De ska inte prata i telefon 
när de hjälper dig.
De ska tala direkt till dig,
inte till din ledsagare eller anhörig
De ska inte vara oengagerade 
när de ger dig stöd och hjälp. 
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3.5  Kontaktman

En av personalen kommer att vara din kontaktman.
Kontaktmannen har särskilt ansvar för 
att du kan vara med och påverka 
och få information om verksamheten. 

Om du har en insats som är tillfällig eller begränsad
kanske du inte behöver en kontaktman. 
Verksamhetschefen har ansvar för 
att kontaktmannen vet vad han eller hon har för uppgifter. 

Det är viktigt att du kan känna förtroende för 
din kontaktman
och att du är nöjd med hur kontaktmannen är mot dig. 

Kontaktmannen ska:
- hjälpa dig att hålla kontakt med närstående
och andra personer som är viktiga för dig. 
Kontaktmannen ska också se till
att allt fungerar så bra som möjligt för dig. 
Kontaktmannen ska samordna dina stödinsatser
om det behövs.  

-informera dig och din närstående/företrädare 
om praktiska frågor
och andra frågor kring verksamheten 
som påverkar dig och de insatser du får.   
Du behöver ge ditt medgivande 
om du vill att kontaktmannen ska informera din närstående/företrädare. 

- prata med dig om sådant som du tycker är viktigt. 
Ni ska ha bestämda tider 
så att du vet när ni ska prata. 

- hjälpa dig med kontanta pengar
om du behöver sådan hjälp. 
Vi ska följa särskilda regler för 
hur vi hjälper dig med dina kontanta pengar. 

Du har alltid rätt att byta kontaktman om du vill det. 
Du behöver inte berätta 
varför du vill byta kontaktman. 
När din kontaktman är ledig
ska du få en ersättare. 
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3.6  Genomförandeplan

Du eller din företrädare ska göra en genomförandeplan 
tillsammans med utföraren. 
I planen ska ni komma överens om 
hur ditt stöd ska genomföras. 

Det är bra om du eller en närstående
kan berätta för personalen 
om hur du lever och har levt tidigare. 
Då vet de bättre vad som är viktigt för dig
så att du kan få den hjälp som du behöver. 

I genomförandeplanen ska det stå:
- var, när och hur du ska få stöd
som nämnden har sagt ja till. 

- vad du har för önskemål
och vad som är viktigt för dig
när du får ditt stöd.  

- vilket behov och vilka önskemål du har. 
När vi skriver planen ska vi ta hänsyn till 
din funktionsnedsättning, ålder, kultur, 
religion, kön och sexuella läggning 
och till annat som kan påverka
hur vi ska ge dig ditt stöd.

- hur du är delaktig i planen
och kan påverka planen. 

- hur vi samarbetar med dina närstående 
och andra personer omkring dig.

Vi ska börja arbetet med planen
inom en vecka efter att du börjat få stöd. 
Planen ska vara klar senast 14 dagar 
efter att du börjat få stöd.

Vi ska träffas minst var 6:e månad 
och se över din genomförandeplan. 
Om dina behov förändras
så att vi behöver göra om planen
ska vi träffas oftare.   



12

När vi gör genomförandeplanen 
ska vi ta hänsyn till 
lagar och avtal om arbetstider och arbetsmiljö.  

3.7.  Personalens kompetens och kontinuitet

Personalen som arbetar med dig
ska ha den kunskap de behöver 
för att ge dig den omvårdnad och service 
som du har rätt till. 
Varje verksamhet ska ha personal
med kunskap om till exempel demens, 
psykisk funktionsnedsättning eller teckenspråk 
om det finns behov av sådan kunskap. 

Omvårdnad Gävle har också verksamhet 
för särskilda målgrupper. 
Där arbetar personal med kunskaper 
som behövs för den målgruppens behov.

3.7.1 Personal och omsorgskontinuitet
Du har rätt till kontinuitet i din omvårdnad. 
Det betyder att det ska vara 
ett begränsat antal personer som hjälper dig.
Om den ordinarie personalen ska ha semester 
ska du få veta det i god tid.

Du har rätt att förvänta dig 
att personalen alltid utför de insatser du har fått ja till
på det sätt som ni har kommit överens om.

Du ska också kunna förvänta dig 
att personalen kommer på den tid 
som ni har bestämt. 
Om tiden blir ändrad ska du få veta det.  
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3.8  Samverkan med dina närstående

Vi ska samarbeta med dina närstående
för att du ska få en bra omvårdnad och service. 
Du eller dina företrädare
måste säga ja till att vi samverkar.  

Det kan vara särskilt viktigt 
att vi samarbetar och samutnyttjar resurser
om du bor i Gävle kommuns ytterområden. 
Att samutnyttja resurser betyder
att dela på resurser. 
Hur vi organiserar din omvårdnad
får inte påverka din rätt 
att få omvårdnad på samma villkor som alla andra. 

Biståndshandläggare och utförare ska:
- se om du kan få högre kvalitet på ditt bistånd eller dina insatser
om vi samarbetar med andra.  
Om det är så att kvaliteten kan bli bättre
ska biståndshandläggare och utförare
se till att det blir samverkan.

- ta kontakt med andra verksamheter 
eller vårdgivare om det är bra för dig att de samverkar. 
Du kan själv säga
om det är några verksamheter eller vårdgivare
som du tycker att vi ska samarbeta med.  
Målet ska vara att du får en omvårdnad 
som är så sammanhållen som möjligt.

- ska arbeta för 
ett löpande samarbete med frivilliga organisationer, 
träffpunkter och volontärverksamheter
för att du ska kunna vara delaktig i samhällslivet 
och ha gemenskap med andra 
när och om du vill det.   

3.8.1 Närstående 
Om du vill ska vi också samarbeta 
med personer som är viktiga för dig. 
Det kan vara god man, anhöriga eller andra närstående.
De personerna har erfarenheter och kunskaper
som är viktiga när vi ger dig omvårdnad. 
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Det innebär att personer som är viktiga för dig kan:
- vara med när vi planerar dina insatser
och skriver din genomförandeplan.
Du måste först säga ja till det.  

- få samtal om din omvårdnad 
och få information om vilka stödformer 
som kommunens anhörigstöd har. 

- dela med sig av din livshistoria 
och din livsstil.
Du måste först säga ja till det. 

Sådan samverkan kan hjälpa oss 
att anpassa vår planering och stöd
så att de passar dina behov och dina förväntningar.  

- få information om hur du kan få en god man eller förvaltare 
om du behöver en sådan. 
Den som ger dig stöd
kan hjälpa dig att ansöka om god man eller förvaltare. 

3.9  Trygghet

Du ska alltid kunna känna dig trygg 
och känna dig rättvist behandlad 
när vi ger dig det stöd
som du har rätt till. 

Du ska känna dig trygg med
att få den service, omvårdnad 
och det övriga stöd som du behöver
när du behöver det.

Om du behöver stöd akut
ska du få det stödet. 

De lokaler där vi har verksamhet
ska vara anpassade 
så att också personer med funktionsnedsättning
kan vara där på samma villkor som alla andra. 
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De dagliga rutinerna i arbetet kring dig 
ska vara så väl upparbetade 
att du ska känna att vi tar dina önskemål på allvar.
Vi ska vara korrekta och professionella
när vi tar hand om dina kontakter
med omvårdnadsnämnden och utförare.  

När du får omvårdnad
ska vi ta hänsyn till 
vad du tycker om och stödja dig
så att du inte blir ensam och isolerad.  

Personalen har ansvar för 
att använda de hjälpmedel som du kan behöva.
Personalen ska också se till att hjälpmedlen fungerar
och berätta om du har behov av nya hjälpmedel.

Personalen ska ha hand om medicintekniska hjälpmedel 
på ett sådant vis
att det inte finns några risker för att någon skadas.  

Vi ska arbeta med säkerhet 
på ett sådant vis
att vi så långt som möjligt förhindrar 
att hamna i hotfulla eller våldsamma situationer.  
Om en sådan situation ändå händer
ska vi noggrant följa upp varför det har hänt
och ta reda på vad vi ska göra 
för att det inte ska hända igen.  

Vi ska alltid se till din rättssäkerhet 
när vi tar hand om dina ärenden. 
Vi ska vara särskilt uppmärksamma 
när det handlar om barn och barns rättigheter. 

Vi har rutiner för hur vi ska göra med gåvor, 
tystnadsplikt, klagomål, hygien, hot och våld, 
brandskydd, ditt personliga skydd, 
och hur vi hanterar frågor om missförhållanden.
På så vis skapar vi trygghet i vår verksamhet. 
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3.9.1 Din personliga integritet
Vi visar respekt för din personliga integritet
när vi ger dig stöd och vård. 

Du ska inte bli utsatt för övergrepp 
eller andra sorters kränkningar. 
Det gäller både kränkningar mot din kropp
och psykiska kränkningar. 

Du ska inte bli utsatt för situationer 
som du tycker är obehagliga
eller ovärdiga för din person.

Du ska inte bli utsatt för 
att personalen inte lyssnar på 
ifall du tycker att något i din vård
är kränkande eller ovärdigt för dig. 

Du har rätt att vara själv
och rätt att själv ta hand om dina egna saker
om du inte har sagt ja till
att personalen också får röra dem. 

Om en person är förvirrad 
och utsätter sig för risker 
måste personalen ingripa
även om person inte vill det. 
Det kan till exempel vara risker i trafiken 
eller risk för förfrysning. 

Det är bara om personalen måste ingripa
för att det är risk för någons liv eller hälsa
som man får göra det 
utan att personen samtycker. 

Det kan finnas andra tillfällen
när personalen måste göra något
som en person kan känna som kränkande  
mot den personliga integriteten. 

Det kan till exempel vara 
om en person är sjuk 
eller av annan orsak utsätter sig för risker, 
vägrar att äta, 
är aggressiv mot andra
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eller inte sköter sin hygien på ett bra sätt. 
I sådana fall får personalen ingripa
med vad vi kallar för skyddsåtgärder. 
Det betyder att vi ingriper
för att skydda personen eller 
någon annan i personens omgivning.

3.9.2 Trygghet i bemötandet
Du ska kunna känna dig trygg
och lita på den personal du möter. 

För personer som ska arbeta med 
barn inom LSS-verksamheten,
eller som kontaktperson och ledsagare inom LSS 
ska vi alltid göra ett utdrag ur belastningsregistret.
Då kan vi se om personen 
har blivit dömd för ett brott
eller är skäligen misstänkt för ett brott. 

Den personal du möter ska alltid presentera sig. 

All personal ska ha namnbricka 
och kunna visa sin tjänstelegitimation. 
Det gäller också för vikarier.

Den som har yrkeslegitimation 
ska bära den så att den syns tydligt.

3.9.3  Ekonomiska frågor

3.9.3.1. Presenter till personal
Personal får inte ta emot belöning eller presenter 
för det arbete den har betalt för att utföra. 
Du och/eller dina närstående 
ska inte behöva känna ett krav på
att ge presenter eller pengar till personalen
för att de har gjort ett bra jobb. 

3.9.3.2. Testamente
Personalen får inte vara med
när du skriver ett testamente. 
Personalen får inte heller vara med som vittne
när du skriver ett testamente. 
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3.9.3.3. Dina pengar
Du har själv ansvar för 
att ta hand om dina pengar 
och bestämma om dina inköp. 
Personalen kan hjälpa dig
att praktiskt ta hand om pengar
när du till exempel ska handla. 
Men då måste ni ha särskilda rutiner för det.   

Om du inte kan ta ansvar för dina pengar
eftersom du är sjuk
eller har funktionsnedsättning 
kan du ansöka om god man eller förvaltare 
hos tingsrätten.

Om personal behöver hjälpa dig med små inköp
ska du alltid ha sagt ja till det. 
Det ska finnas en överenskommelse
mellan personalen och dig och/eller din företrädare. 

3.9.4 Tystnadsplikt och sekretess 
De personer som utför ditt stöd
har tystnadsplikt. 
Tystnadsplikten gäller 
både för den personal du möter 
och för andra som arbetar i verksamheten.  
Det betyder att personalen 
inte får tala om för någon utomstående 
vad du berättat 
eller annat som de fått reda på om dig 
och din livssituation. 

Personalen får inte heller lämna ut uppgifter 
till någon annan
om inte du har sagt ja till det.  
Genomförandeplan och journalanteckningar 
som handlar om dig 
ska förvaras så att inga andra 
än de som har tillstånd kan se eller läsa dem.
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3.9.5  Brister i omvårdnaden
Den som utför ditt stöd
har ansvar för att de håller den goda kvalitet
som lagen kräver 
och som står i Värdighetsgarantin. 

Om det ändå blir brister i ditt stöd 
så är det viktigt att du eller dina anhöriga 
rapporterar om bristerna. 
Då kan den som utför stödet
rätta till det som har blivit fel. 

3.9.5.1 Klagomål och synpunkter 
Omvårdnadsnämnden har en särskild rutin för 
klagomål eller synpunkter.  
Du och/eller dina närstående kan berätta
om det är brister i omsorgen
eller om du har haft bra upplevelser.
Kanske är det något annat du vill säga
om din omvårdnad?

Du själv, dina närstående eller annan person 
har alltid möjlighet att lämna klagomål 
eller synpunkter 
om inte det bistånd eller de insatser du får 
uppfyller god kvalitet. 

Du ska alltid kunna känna 
att vi tar dina klagomål eller synpunkter på allvar.
Du ska alltid få veta 
att vi har tagit emot dina klagomål eller synpunkter
och vi ska berätta hur vi ska hantera dem. 
Inom 7 dagar ska du få besked av verksamhetschefen 
vilka eventuella åtgärder som vi planerar eller har genomfört.

3.9.5.2 Lex Sarah
Den som arbetar inom omsorgen
och märker att någon som får stöd
behandlas illa
måste anmäla det. 
Det finns beskrivet i lagen
i en paragraf som kallas Lex Sarah. 
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Personen får inte vänta med att anmäla, 
utan måste göra det direkt. 

Den som har ansvar för verksamheten
ska få anmälan.
Verksamheten måste snabbt ta reda på 
vad som har hänt
och rätta till det som är fel.

Om felet är allvarligt
måste verksamheten genast anmäla det 
till Socialstyrelsen. 

3.9.6 Språk och annan kommunikation
Om du har svårt att förstå eller tala svenska
eller har andra problem med att förstå
eller göra dig förstådd
har du rätt att få hjälp. 

Du ska inte bli missförstådd
för att du har problem med språket. 
Du kan få en tolk 
när du har kontakt med omvårdnadsnämndens verksamheter 
och vid andra viktiga samtal.  

Du har rätt att vara med i samhället som alla andra
också om du behöver hjälp med att kommunicera. 

Du ska få hjälp att kommunicera med 
teckentolk, pictogram, punktskrift
eller talande datorer om du behöver det. 

Din personal ska få lära sig
kommunicera på det vis
som du kommunicerar.
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3.10. Uppföljning

Dina behov kan förändras.
Då kanske också ditt behov av stöd ändras. 
Du kanske behöver nya omvårdnadsinsatser 
eller så kanske du behöver mindre hjälp än tidigare. 

Om förändringarna är stora 
ska vi göra en ny biståndsbedömning. 

Verksamhetschefen har ansvar för 
att samråda med dig om förändringar
och sedan berätta för biståndshandläggaren 
vilka förändringar i omsorgen du behöver.  

Biståndshandläggaren har ansvar för 
att följa upp att du får det stöd som du behöver:  
- om dina behov har ändrats 
så att vi behöver göra en ny bedömning
och få ett nytt beslut. 

- om beslutet innehåller något som är felaktigt
för att viktig information saknades
när vi gjorde bedömningen.  

- när en person behöver mycket 
och komplicerade omvårdnadsinsatser.

Du ska alltid få information av biståndshandläggaren 
när dina behov förändras så mycket 
att det kan behövas ett nytt beslut om din omsorg. 

Du ska alltid få en personlig återkoppling 
som ska vara tydlig för dig och/eller din företrädare 
om det ska bli någon förändring av ditt stöd
eller av hur de kommer att utföras. 
Utföraren ska vara säker på 
att du och/eller dina närstående har förstått 
vad förändringen innebär för er. 

Utföraren ska hela tiden följa upp 
hur du själv upplever  
att ditt stöd fungerar 
för att se till att du får det som du har rätt till
enligt beslutet.   



Omvårdnad Gävle
Box 825
801 30 Gävle
www.gavle.se
omvardnad@gavle.se
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