INFORMATION
FRÅN ENHETEN
FÖR BISTÅND
OCH STÖD

Vår omsorg,
din trygghet

Socialtjänstlagen (SoL) 4 kapitlet
”Rätten till bistånd”
1§ ”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få dem
tillgodosedda på annat sätt har rätt till bistånd av socialnämnden
för sin försörjning (försörjningsstöd) och för sin livsföring i övrigt.
Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller hennes
möjligheter att leva ett självständigt liv.”
Lagtexten innebär att du får det stöd som behövs när behov inte kan
tillgodoses av dig själv eller någon annan.
Vi finns till för den som, genom funktionsnedsättning eller sjukdom, är i
behov av hjälp och stöd. Målet är att du så långt som möjligt ska få bo
kvar i din bostad. När du har ett behov av hjälp har du rätt att få det
prövat enligt Socialtjänstlagen.
Ansökan om bistånd ska göras till Enheten för bistånd och stöd av dig,
god man, förvaltare eller speciellt utsett ombud. Därefter utreds ansökan
och beslut fattas av ansvarig biståndshandläggare.
Biståndet kan innefatta hemtjänst/serviceinsatser, trygghetslarm,
dagverksamhet, korttidsvistelse/växelvård, vård- och omsorgsboende
med mera.

Hemtjänst / omvårdnad / serviceinsatser
Insatserna utförs som ”hjälp till självhjälp”, vilket innebär att vi hjälper och
stöttar i sådant som du själv inte klarar. Det kan bestå av såväl insatser
av servicekaraktär som personlig omvårdnad.
Hjälp i hemmet kan innebära städning, tvätt/klädvård, inköp av daglig
varor, hjälp med måltider med mera.
Som personlig omvårdnad räknas det som riktas direkt till dig. Till detta
hör hjälp med att sköta personlig hygien, på/avklädning, toalettbesök,
hjälp vid förflyttning inomhus samt hjälp vid måltider.

Lagen om valfrihet (LOV)
I Gislaveds kommun tillämpas valfrihet inom hemtjänsten. Det innebär att
den som bor i ordinärt boende och beviljats service- och omvårdnads
insatser kan välja vem som ska utföra insatserna i hemtjänsten.
Du har möjlighet att välja mellan privat utförare (godkänd av Gislaveds
kommun) eller Gislaveds kommun och den hemtjänstgrupp i det område
där du bor.
För att beviljade insatser ska verkställas måste du göra ett val av
utförare/icke val.
Vid byte av utförare verkställs bytet 7 dagar efter att önskemål inkommit.

Trygghetslarm
Målet med insatsen kring trygghetslarm är att höja tryggheten för dig i
ditt hem.

Social aktivering
För att motverka isolering och ensamhet kan social aktivering beviljas
som bistånd.

Avlösarservice i hemmet
Om din anhörige som du bor tillsammans med är i behov av avlastning
kan du ansöka om avlösarservice.
Avlösarservice avser att göra det möjligt för anhöriga att få avkoppling,
uträtta sysslor utanför hemmet, delta i föreningslivet och kan ges både
regelbundet och för situationer som inte kan förutspås.

Ledsagning
Om du inte själv, eller med hjälp av någon annan, kan ta dig till och ifrån
en träffpunkt/matsal kan du ansöka om ledsagning.
Vid besök hos tandläkare eller sjukvårdsinrättning ska du i första hand
ta hjälp av sjukresa, anhöriga, vänner eller frivilligorganisationer. Om du
inte kan få hjälp enligt ovan, kan du ansöka om ledsagning.

Dagverksamhet för personer
med demenssjukdom
Dagverksamhet ger tillfälle till social samvaro, struktur och innehåll i
dagen, dagliga aktiviteter och sysselsättning samt möjliggör kvarboende
och avlösning till anhöriga.
För att beviljas dagverksamhet krävs att biståndshandläggaren gör en
bedömning i samråd med kommunens demenssjuksköterska.

Trygg hemgång
Du kan ansöka om Trygg hemgång om du känner dig osäker på hur det
ska gå när du kommer hem efter en sjukhusvistelse eller korttidsplats.
Trygg hemgångsteamet utreder ditt hjälpbehov i upp till två veckor.

Korttidsvistelse / växelvård
När behovet tillfälligt inte kan tillgodoses med hemtjänstinsatser kan
ansökan om korttidsvistelse göras.
Växelvård är en form av regelbunden korttidsvistelse som syftar till att
förebygga eller skjuta upp behovet av vårdbostad samt ge avlösning till
anhöriga.

Särskilt boende i form av
vård- och omsorgsboende
Efter ansökan om särskilt boende genomförs en utredning för att pröva
om du är berättigad vård- och omsorgsboende. Om dina behov kan tillgodoses med hemtjänstinsatser och/eller i annan ordinär bostad avslås
ansökan.
Blir din ansökan beviljad avser beslutet endast vård- och omsorgs
boende men målet är att tillgodose önskemål om boende/ort.
Vård- och omsorgsboende är avsett för personer med behov av
omfattande insatser under hela dygnet.

Anhörigstöd
Du som vårdar en nära anhörig kan få råd och stöd av kommunens
samordnare för anhörigstöd. Regelbundna träffar för anhöriga ordnas.
Du som är anhörig till en person med demenssjukdom kan få råd och
stöd av demenssjuksköterskan inom Demensteamet.

Träffpunkter
För att delta i den öppna verksamhet som bedrivs vid kommunens träffpunkter behövs ingen biståndsbedömning. På träffpunkterna kan du
köpa en varm måltid, delta i aktiviteter och finna social gemenskap.

Tillfällig vistelse i annan kommun
Du som redan har beviljade insatser från kommunen kan ansöka om att
få hjälp och stöd under en tillfällig vistelse i en annan kommun. Kontakta
en biståndshandläggare minst fyra veckor före planerad vistelse.

Hur hanteras dina personuppgifter?
Varje gång du är i kontakt med socialtjänsten och vården registreras
uppgifter om dig.
Uppgifterna behövs för att kunna hantera ditt ärende och för att vård
och omsorgen ska bli bra, trygg och säker.
Uppgifterna får bara användas av dem som har behörighet till det.
Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på
gislaved.se/gdpr
Förfrågningar skickas till:
Gislaveds kommun
Socialförvaltningen
Enheten för bistånd och stöd
332 80 Gislaved
E-post: socialforvaltningen@gislaved.se

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss:
Enheten för bistånd och stöd
Besök
Stationsallén 5A, Gislaved
Telefon 0371-810 00, kontaktcenter
Fax
0371-106 30
E-post
bistand.stodenhet@gislaved.se
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