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OMVÅRDNADSNÄMNDEN
Ansvarar för att ge omvårdnad, stöd och
service till personer med
funktionsnedsättning i alla åldrar.

MYNDIGHETSENHETEN
• Biståndshandläggare SoL/LSS
• Avgiftshandläggare
• Boende- och korttidssamordnare

VIKTIGA LAGAR SOM STYR ARBETET
INOM OMVÅRDNAD GÄVLE
• Socialtjänstlagen

(SoL)

• Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade

(LSS)

• Hälso- och sjukvårdslagen

(HSL)

• Offentlighets- och sekretesslagen

(OSL)

• Förvaltningslagen

(FL)

SOCIALTJÄNSTLAGEN (SoL)
• Socialtjänstlagen är en ramlag. En ramlag innehåller
grundläggande riktlinjer och generella mål utan att reglera
detaljer. Syftet är att ge utrymme för frihet och flexibilitet för
tillämpning som anpassas efter skiftande omständigheter och
enskilda fall.
• Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller få dem
tillgodosedda på annat sätt kan bli beviljad bistånd enligt
socialtjänstlagen för att uppnå skälig levnadsnivå.
• Det kan vara bistånd till försörjning och livsföring i övrigt t.ex.
stöd, service, omsorg och vård.
• Individuell behovsbedömning görs av biståndshandläggare efter
ansökan och genomförd utredning.
• Alla insatser som beviljas enligt socialtjänstlagen är frivilliga.

MÄNNISKOR MED
FUNKTIONSNEDSÄTTNING
SoL 5 kap. 7 – 8a §§
• Kommunen skall verka för att människor med
funktionsnedsättning får möjlighet att delta I
samhälletsgemenskap och leva som andra.
• Medverka till att den enskilde får en meningsfull
sysselsättning och får bo på ett sätt som är anpassat
efter hens behov av särskilt stöd.
• upprätta bostäder med särskild service efter det
behov som finns.

ÄRENDETS GÅNG
• Vem som helst kan aktualisera ett stödbehov kring en
person.
• Ansökan kan göras skriftlig eller muntlig av den enskilde
eller dennes legale företrädare
• Ansökan ska alltid utredas skyndsamt och kunden har
alltid rätt att överklaga ett avslagsbeslut. Överklagan skall
ske skriftligt innom tre veckor.
• Vid en överklagan ser kommunen över ärendet igen. Har
inget inkommit som bedöms ändra kommunens
bedömning så skickas ärendet vidare för prövning i
Förvaltningsrätten.
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UTREDNINGSARBETET
• Biståndshandläggaren som utreder ärendet samlar in
information genom samtal, hembesök, planering innan
utskrivning från sjukhus (Samordnad vårdplanering)
och intyg.
• Informationen samlas i en utredning som ligger
tillgrund för bedömning av behov och beslut.
• Beslutet skall följas upp kontinuerligt för att säkerställa
att behovet blir tillgodosett.
• För att säkerställa rättssäkerheten i utredningsarbetet
och verkställigheten av insatser så kommer
Omvårdnad Gävle under 2018 införa en ett
systematiskt arbetssätt IBIC (Individens behov i
centrum)
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VERKSAMHETER ENLIGT
SOCIALTJÄNSTLAGEN
• Hjälp i hemmet
–Hemtjänst
–Boendestöd
–Personligt stöd

• Särskilt boende
–Serviceboende
–Gruppboende
–Vård- och omsorgsboende

• Dagverksamhet
• Korttidsvistelse
• Avlösningsvistelse
• Trygghetstelefon
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LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL
VISSA FUNKTIONSHINDRADE
(LSS)
• LSS är en rättighetslag som ska garantera personer
med omfattande och varaktiga funktionshinder goda
levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det
dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och
vilken service de får. Målet är att den enskilde får
möjlighet att leva som andra.
• Prövningen om rätt till insats enligt LSS sker i två steg.
Personkretsbedömning och behovsbedömning
gällande insats.
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LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd
och service var av kommunen är ansvarig
för nio av de tio. LSS är ett komplement till
andra lagar och innebär inte någon
inskränkning i de rättigheter som andra
lagar ger. En begäran om stöd och service
från en person som ingår i lagens
personkrets bör i första hand prövas enligt
LSS om det är en insats som regleras i
lagen. Motivet till detta är att det i
allmänhet får antas vara till fördel för den
enskilde.
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PERSONKRETS ENLIGT 1§
1. personer med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd,
2. personer med betydande och bestående
begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom, eller
3. personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
omfattande behov av stöd eller service.
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INSATSER ENLIGT 9§ LSS
• Personlig assistans
• Ledsagarservice
• Kontaktperson
• Avlösarservice
• Korttidsvistelse
• Korttidstillsyn
• Bostad med särskild service för barn och ungdom
• Bostad med särskild service förvuxna
–Servicebostad
–Gruppbostad
• Daglig verksamhet
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UTFÖRANDET
• Efter att biståndshandläggaren fattat beslut om
bistånd/insats skickas ett uppdrag till berörd
utförarenhet.
• Personalen upprättar tillsammans med kunden en
genomförandeplan där det framgår hur insatserna
skall utföras.
• Personal har dokumentationsskyldighet vad gäller
viktiga saker som inträffar.
• All personal på alla nivåer har anmälnings plikt om de
ser att en kund far illa (Lex Sarah)
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REFERENSER
• www.socialstyrelsen.se
• Lag(1993:387)om stöd och service till vissa
funktionshindrade
• Socialtjänstlagen
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