
Kommunala insatser 

För dig som är äldre och/eller har en funktionsnedsättning
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Så här får du hjälp
 
Om du är äldre och/eller har en funktionsnedsättning så kan du ansöka om 
att få hjälp.  Ditt behov av hjälp bedöms utifrån socialtjänstlagen och/eller 
hälso- och sjukvårdslagen. Om du är i behov av stöd och hjälp för att klara dig  
i vardagen så är du välkommen att kontakta biståndsbedömaren som är  
ansvarig för det område där du bor. Biståndsbedömaren når du via  
kommunens kontaktcenter, 0500 - 49 80 00. 
 
Om du är i behov av sjukvård ska du ta kontakt med din vårdcentral.     

Sektor vård och omsorgs målbild

De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat stöd 
för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och 
bo som självständiga medborgare i samhället. 

Sektor vård och omsorgs insatser ska präglas av  
trygghet, ansvarskänsla och respektfullt bemötande. 

Behov
av hälso- och sjukvård

Beslut
Om du har behov av sjukvård som 
motiverar att den ges i hemmet, 
skrivs du in i hemsjukvården.

Utredning
För att kunna ta rätt beslut krävs en 
utredning som innehåller följande:
1. Vilken hjälp söks?
2. Varför söks hjälpen/insatsen? 
3. Orsak/funktionshinder?

Bedömning
I samverkan med din läkare på 
vårdcentralen bedömer kommu-
nens sjuksköterska, arbetsterapeut 
eller sjukgymnast ditt behov av 
sjukvård i hemmet. 

Bedömning
Biståndsbedömarens samman-
fattning och bedömning.

Beslut
Bifall: Du får de insatser du sökt.
Avslag: Dina behov kan tillgodoses 
på annat sätt. 

Överklagan av beslut enligt socialtjänstlagen 

Om du har fått avslag eller beviljade insatser inte överensstämmer med vad du 
anser dig ha rätt till har du möjlighet att överklaga.  

Information om hur du överklagar medföljer alltid beslutet. Om du behöver 
hjälp med detta kan du vända dig till din biståndsbedömare.

Ansökan
enligt socialtjänstlagen
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Stöd i det egna hemmet
Hemtjänst
Om du på grund av sjukdom och/eller funktionsnedsättning har behov av stöd 
för att kunna bo kvar i din bostad kan du ansöka om att få hjälp med det du inte 
klarar.  
 
Hemtjänst kan innebära
• städning
• tvätt och klädvård
• inköp och ärenden
• beredning av måltider
• matdistribution av kyld, färdiglagad mat
• personlig omvårdnad såsom dusch/hygien 
• hjälp med klädsel
• ledsagning
• avlösning i hemmet

I Skövde kommun har vi kundvalssystem. Det innebär att du inom ditt  
geografiska område kan välja om du vill ha hjälp från Skövde kommun eller av 
en privat utförare. Du har möjlighet att byta utförare om du önskar.

Trygghetslarm
Du kan få låna ett trygghetslarm för att få hjälp om något skulle hända dig i din 
bostad, till exempel om du ramlar. Trygghetslarmet fungerar dygnet runt, alla  
dagar. Alla som anser sig vara i behov av detta stöd får ett trygghetslarm  
installerat. Du beställer ett trygghetslarm genom att fylla i e-tjänsten  
”beställning av trygghetslarm” på kommunens hemsida. Du kan också få  
hjälp med beställningen hos kontaktcenter. 

I vissa fall behövs individanpassade larm. För dessa larm krävs ansökan hos  
biståndsbedömare. Kontakta biståndsbedömare via kontaktcenter om du vill 
veta mer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Stöd utanför hemmet
Dagverksamhet
Om du behöver gemenskap, stimulans, någon form av aktivitet eller dina 
anhöriga behöver avlösning, kan du ansöka om dagverksamhet. Dagverksam-
heten finns med två olika inriktningar; en för personer med behov av sociala 
aktiviteter och en för personer med demenssjukdom. All dagverksamhet finns 
på plan 1, äldrecentrum Ekedal. 

Träffpunkter 
Du som är pensionär är välkommen till Skövde kommuns träffpunkter för social 
gemenskap och aktiviteter. Vissa aktiviteter kräver föranmälan. För underhållning, 
aktiviteter och servering betalar du självkostnadspris. 

• Bagaren, Hertig Johans gata 22 A
• Billingsdal, Mariestadsvägen 2, Timmersdala 
• Fjärilen/Ryd, Barkvägen 87 C, Södra Ryd
• Käpplunda gärde, Ekängsvägen 17
• Boken, Döbelns gata 3
• Westers väg 4, Skultorp 
• Solgården, Götgatan 1, Tidan
• Vindarnas hus, Rådmansgatan 31, på Norrmalms äldreboende

Restauranger och caféer 
Du är välkommen till kommunens restauranger och caféer.   

• Café Ekedal, Ekedalsgatan 14 
• Trygghetsboendet Bagaren, Hertig Johans gata 22 A
• Trygghetsboendet Boken, Döbelns gata 5
• Servicehuset Käpplunda gärde, Ekängsvägen 17
• Äldreboendet Solgården, Götgatan 1, Tidan
• Äldreboendet Norrmalm, Vindarnas hus, Rådmansgatan 31 B

Korttidsvistelse
Du kan ansöka om korttidsvistelse när du behöver omvårdnad som för tillfället 
inte kan tillgodoses i det egna hemmet. Korttidsvistelsen beviljas för en kortare 
avgränsad tid, tillfälligt eller regelbundet. Korttidsvistelse erbjuds i huvudsak på 
Äldrecentrum Ekedal.
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Kommunal hälso- och sjukvård
Beroende på vilka behov du har kan hemsjukvården bestå av 
• rehabilitering
• omvårdnad
• medicinska bedömningar och åtgärder, till exempel träningsprogram
• åtgärder vid näringsproblem
• inkontinensvård
• sårvård
• medicinering
• smärtlindring
• vård i livets slutskede. 

I hemsjukvården ansvarar sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast för 
bedömningar och ordinationer. 

I Skövde kommun har vi kundvalssystem. Det innebär att du inom ditt  
geografiska område kan välja mellan olika utförare, även när det gäller  
hälso- och sjukvård. Du har möjlighet att byta utförare om du önskar.

Hälso- och sjukvård, hemsjukvård och rehabilitering  
Närhälsan (vårdcentralerna) inom Västra Götalandsregionen har ansvaret för 
hälso- och sjukvård i hemmet om du inte är inskriven i kommunens hemsjuk-
vård. Har du ett behov av hälso- och sjukvård som motiverar att insatserna ges 
i hemmet, kan kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut eller sjukgymnast, i 
samarbete med vårdcentralens läkare, göra en vårdplanering och därefter skriva 
in dig i kommunens hemsjukvård. Vårdcentralen ansvarar för läkarinsatserna 
och viss rehabilitering även då du är inskriven i kommunens hemsjukvård. 

Efter sjukhusvistelse
Om du varit inlagd på sjukhus och behöver hälso- och sjukvårdsinsatser när du 
kommer hem, görs en vårdplanering på sjukhuset. Där bestäms om kommunen 
eller regionen ska utföra de uppgifter du är i behov av efter sjukhusvistelsen.  

Hälso- och sjukvård samt rehabilitering på särskilda boenden/korttid 
Kommunen ansvarar för din hemsjukvård om du bor på ett särskilt boende  
eller om du tillfälligt vistas på en korttidsenhet. Vårdcentralen ansvarar för 
läkarinsatserna och viss rehabilitering även då du är inskriven i kommunens 
hemsjukvård. Kommunens hemsjukvård samarbetar med läkare, arbets- 
terapeuter, sjukgymnaster och andra specialistfunktioner på vårdcentraler  
och sjukhus. 

Särskilt boende
Servicelägenhet/äldreboende
När du inte klarar att bo hemma trots hjälp från hemtjänst, hemsjukvård  
och/eller anhöriga har du möjlighet att ansöka om särskilt boende. Ansökan görs 
på biståndsenheten, som du når via kontaktcenter.

Ett beviljat boende i servicehus innebär att du hyr en lägenhet som är anpassad 
för personer med funktionsnedsättning. Service ingår inte i hyran och du får själv 
ansöka om den hjälp du behöver.  

Om du har beviljats plats på ett äldreboende hyr du ett rum med larm och säng. 
Du har tillgång till matsal och vardagsrum som är gemensamma ytor för alla 
hyresgäster. Omvårdnadspersonal finns tillgänglig dygnet runt. Du tecknar själv 
din hemförsäkring. Vissa äldreboenden är speciellt avsedda för personer med 
demenssjukdom. 

I centrala Skövde finns äldreboendena Boken, Hentorp, Norrmalm,  
Tomtegården, Ekedal och Skaraborgs läns sjukhem. I Timmersdala finns  
Billingsdal och i Tidan finns Solgården.

Parboendegaranti  
Äldre makar/sambor som varaktigt har levt tillsammans har rätt att fortsätta bo  
tillsammans även när endast den ene har behov av särskild boendeform.
 
Bara den som har behov av bistånd i särskilt boende ska stå som sökande av  
biståndet. Det gäller även vid ansökan om medboende. Den medboende blir  
hyresgäst och har inte rätt till några insatser i det särskilda boendet. Har den  
medboende också behov av insatser ska han eller hon ansöka om detta.  

Seniorboende/trygghetsboende
Seniorboende och trygghetsboende är anpassade lägenheter för äldre. 

För att få en sådan lägenhet krävs inget biståndsbeslut. Kommunens bistånds-
bedömare har heller ingen del i förfarandet för att få en sådan lägenhet. Du 
kontaktar själv respektive hyresvärd.  
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Annan form av stöd
LSS – Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 
Har du stora och varaktiga funktionsnedsättningar och inte fyllt 65 år kan du  
ansöka om insatser enligt LSS. För mer information, hör av dig till kontaktcenter 
och be att få prata med en LSS-handläggare.

Anhörigstöd 
För många är det naturligt och positivt att hjälpa eller stötta en familjemedlem/
närstående som av någon anledning inte klarar av vardagen på egen hand. Man 
kan också känna oro och förtvivlan, eller brottas med dåligt samvete och tycka 
att man aldrig räcker till.

Vi som arbetar med anhörigstöd kan stödja och hjälpa dig med olika insatser, 
både individuellt eller tillsamman med andra anhöriga. Anhörigstödsverk- 
samheten erbjuder bland annat enskilt samtal, taktil massage, samtalsgrupper, 
tematräffar och olika ”må bra-tillfällen” med mera.

För mer information, kontakta anhörigstödsverksamheten via kontaktcenter.
Helgfria onsdagar mellan klockan 13.00 och 16.00 finns det alltid någon på plats 
i anhörigstödsverksamhetens lokal på Äldrecentrum Ekedal, Ekedalsgatan 14.

Stöd för personer med demenssjukdom 
För råd och information om demenssjukdomar kan du kontakta kommunens 
demenssamordnare via kontaktcenter.  
 
För ansökan om insatser som till exempel dagverksamhet för demenssjuka
vänder du dig till en biståndsbedömare. 

Hjälpmedel och bostadsanpassning
Rollator och strumppådragare är exempel på hjälpmedel som du kan få av sjuk-
gymnast/arbetsterapeut. Närhälsan (vårdcentralerna) inom Västra Götalands-
regionen har ansvaret för hälso- och sjukvård i hemmet om du inte är inskriven i 
kommunens hemsjukvård.  

Många produkter som kan underlätta vardagen säljs i butik. Om du har en  
bestående funktionsnedsättning kan en bostadsanpassning göra ditt hem 
mer tillgängligt. Vanliga åtgärder är att ta bort trösklar. Större ingrepp kan  
vara att bygga om ett hygienutrymme. Kontakta en arbetsterpaeut för råd.

Färdtjänst och parkeringstillstånd
 

Har du en omfattande funktionsnedsättning som gör det svårt för dig att själv 
förflytta dig eller att resa med buss, tåg eller närtrafik kan du ansöka om ffärd-
tjänst, regionfärdtjänst eller riksfärdtjänst. Du kan också ansöka om tillstånd  
för att kunna använda särskilda parkeringsplatser för funktionsnedsatta. Du  
ansöker hos kommunens kollektivtrafik- och infrastrukturenhet som du når via 
kontaktcenter.

Fixar-Malte
Fixartjänsten är till för dig som har svårt att klara praktiska bestyr som till exem-
pel byte av lampor och lysrör eller att hänga upp gardiner. Avsikten med hjälpen 
är att förebygga olyckor. Arbetet utförs kostnadsfritt men du får betala för  
eventuellt material. 

Guldkanten
Du som har fyllt 65 år och bor i Skövde kommun, kan genom Guldkanten få  
sällskap utöver det som hemtjänsten kan erbjuda. Syftet är att skapa en  
guldkant i tillvaron för dig som är äldre. Tjänsten är kostnadsfri. 

Handtaget  
Handtaget är till för dig som är pensionär och som på grund av hälsoskäl  
behöver hjälp i trädgården. Handtaget kan hjälpa dig med gräsklippning,  
snöskottning, lövräfsning samt träd- och häckklippning. Tjänsten är gratis. 

Vill du komma i kontakt med en verksamhet, en handläggare,  
göra en ansökan eller få hjälp att boka en tjänst? 

Ta kontakt med vårt kontaktcenter! 
skovdekommun@skovde.se  
telefon 0500 - 49 80 00

Som anhörig är du ovärderlig! 
Därför kan du behöva stöd och/eller tid för dig själv.



10 11

Övrigt 
Dokumentation
Enligt socialtjänstlagen och patientdatalagen är beslutsfattare och utförare  
skyldiga att dokumentera all handläggning av ärenden som rör enskild person. 
Du har rätt att läsa, kopiera eller skriva av det som dokumenterats i din  
personakt/patientjournal.

Sekretess
Tystnadsplikten gäller för alla anställda och kvarstår även då anställningen  
eller uppdraget upphört. Tystnadsplikten gäller både skriftlig och muntlig  
information. Sekretesslagen omfattar alla dina personliga förhållanden som  
den anställde får kännedom om genom sitt arbete.

Muta, gåva och god man
Det är förbjudet för alla anställda inom sektor vård och omsorg att ha någon 
form av ekonomiska mellanhavanden med dig eller dina anhöriga. Detta gäller 
även när anställningen upphört. När det gäller hantering av din privata ekonomi 
gäller att du i största möjliga utsträckning själv ska ta hand om dina pengar och 
din ekonomi. 

Om du behöver hjälp med ekonomin kan du ansöka om att få en god man.  
Kontakta då Överförmyndare i samverkan som du når via kontaktcenter. 

Arbetsmiljö
För att personalen ska kunna hjälpa dig på bästa sätt är det viktigt att du  
har fungerande städ- och tvättutrustning i det fall du beviljats dessa  
insatser. Om arbetet innebär tunga lyft eller annat tungt arbete kan det  
fordras lyfthjälpmedel, ommöblering eller liknande. 

Avgift
För de insatser du beviljats betalar du en avgift per månad enligt fastställd taxa.  
Hur mycket du ska betala beror bland annat på din inkomst. Se information på 
kommunens webbplats eller i foldern Avgifter.

Tyck till! 
Det är viktigt för oss att få veta vad som fungerar bra 
och vad som fungerar mindre bra. Vi tar gärna emot 
dina förbättringsförslag. 
 
Lämna din synpunkt på särskild blankett som du kan 
få av en anställd, till exempel din hemvårdspersonal, 
eller ge din synpunkt via formuläret på webbplatsen  
skovde.se



U
pp

da
te

ra
d 

20
17

-1
2.

 D
ok

um
en

ta
ns

va
rig

: S
ek

to
r  

vå
rd

 o
ch

 o
m

so
rg

Kontakt Skövde kommun
Telefon kontaktcenter: 0500 - 49 80 00
Webbplats: skovde.se
E-post: skovdekommun@skovde.se 
Postadress: Skövde kommun, 541 83 Skövde
Besöksadress: Stadshuset, Fredsgatan 4, Skövde 
Biståndsenhetens besöksadress: Ekedalsgatan 14, Skövde

Mer information
Om du vill veta mer om stöd och service till dig som är äldre och/eller har en funktions-
nedsättning kan du läsa mer på kommunens webbplats: skovde.se/vård & omsorg

Du kan också kontakta kommunens kontaktcenter. 


