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Stöd i vardagen från
Omvårdnad Gävle
enligt socialtjänstlagen (SoL)



  

Vem gäller lagen för?
Du som behöver stöd i vardagen och inte kan 
få dina behov tillgodosedda på något annat 
sätt har rätt till stöd av samhället. 

Exempel på insatser enligt 
socialtjänstlagen
• Hjälp i hemmet – stöd vid vardagssysslor, 
omvårdnad och aktiviteter.
• Särskilt boende – vård- och omsorgs-
boende, gruppboende eller serviceboende.
• Korttidsvistelse – vid tillfälligt behov av 
omsorg dygnet runt.
• Avlösningsvistelse – tillfällig vistelse för 
den som får stöd av en anhörig.

• Dagverksamhet – för social samvaro eller 
som avlösning för anhöriga.
• Trygghetslarm – ett hjälpmedel för att på 
ett enkelt sätt kunna påkalla hjälp vid oförut-
sedd händelse, till exempel om du ramlar.

Parboendegaranti vid 
vård- och omsorgsboende 
Genom parboendegarantin har du möjlig-
het att fortsätta bo tillsammans med din 
anhörige. Parboendegarantin vänder sig till 
dig som är make, maka, registrerad partner 
eller sambo och som under lång tid bott 
tillsammans med någon som är över 65 år 
och har beviljats vård- och omsorgsboende.

Socialtjänstlagen (SoL) fi nns 

för att främja människors 

- ekonomiska och sociala trygghet 

- jämlikhet i levnadsvillkor och 

- aktiva deltagande i samhällslivet.

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

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



Du måste ansöka för att 
få stöd 
Du som har behov av stöd, omsorg eller service 
kan ansöka om det hos biståndshandläggare 
vid Omvårdnad Gävle. Vilket stöd du kan få 
bestäms utifrån socialtjänstlagen och efter 
bedömning av just dina behov. Biståndshand-
läggaren 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 fi nns 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 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 fi nns 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.

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 uppgifter 
om din situation och om hur din vardag ser 
ut. Det görs genom att ni träff as eller genom 
telefonsamtal. Ibland behöver utredningen 
kompletteras med utlåtanden från sjukvår-
den. 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. Biståndshandläg-
garen tar sedan beslut om vilket stöd du har 
rätt till. Beslutet tas utifrån socialtjänstlagen 
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 fi nnas 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 din utförare som sedan 
tillsammans med dig planerar hur och när 
stödet ska ges.

Vad kostar det?
Avgifter för omvårdnad och service grundas 
på din inkomst. Ingen betalar mer än 
gällande maxtaxa. Läs mer i foldern ”Max-
taxa hemtjänst” eller ”Maxtaxa särskilt boende”. 
Du betalar alltid din hyra och övriga egna 
omkostnader. 

Du som beviljats hjälp i hemmet inom 
Boendestöd eller Personligt stöd kan få 
avgiftsbefrielse. Förutsättningen är att du 
deltar i utförandet av insatserna utifrån din 
förmåga. Biståndshandläggaren bedömer om 
du kan få avgiftsbefrielse, helt eller till viss del.

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

Du kan ansöka muntligt eller skrift ligt.

I utredningen ingår oft a ett hembesök.



  

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.

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  
socialtjänstlagen 
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. 

Anteckningar

Alla medarbetare har tystnadsplikt.


