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OM LAGAR OCH FÖRORDNINGAR
Kommunens verksamhet styrs av lagar och förordningar. Kommunen har
stor frihet att påverka utformningen av olika insatser.
De viktigaste lagarna för Vård- och omsorgsverksamheten är:
Socialtjänstlagen, SoL
- gäller alla människor i landet
Lag om stöd och service, LSS
- gäller vissa funktionshindrade
Hälso- och sjukvårdslagen, HSL - gäller alla människor i landet
Offentlighets- och sekretesslagen
om tystnadsplikt
- gäller alla anställda och politiker
 Lag om färdtjänst
- gäller alla människor i landet
 Lag om riksfärdtjänst
- gäller alla människor i landet





Av kommunfullmäktige fastställda övergripande mål för verksamheten:
 Den enskilde ska kunna leva utifrån sin identitet och personlighet,
samt kunna åldras i trygghet.
 Den enskilde ska vara delaktig i planeringen av det dagliga livet för
att ha inflytandet över sin situation.
 Verksamheten ska inriktas så att den enskilde får leva ett värdigt liv,
känna välbefinnande och bemötas med respekt.
 Vård- och omsorgsinsatser ska vara väl samordnade utifrån den
enskildes behov.

SEKRETESS -TYSTNADSPLIKT
För personal inom vård och omsorg råder sekretess.
Sekretessen kan i princip inte brytas utan att den enskilde har gett sitt
samtycke.
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VAD ÄR BISTÅND, SERVICE OCH KOMMUNAL SJUKVÅRD
Bistånd

Bistånd är behovsprövat enligt 4 kap. 1 § Socialtjänstlagen.

Service

Alla pensionärer är välkomna att besöka kommunens dagcentraler för
daglig verksamhet i Skurup på Flintebro, i Rydsgård på Bruksgården
och i Skivarp.
Om du anser att du behöver någon form av hjälp, ska du vända dig
till biståndshandläggaren i ditt område.
Det görs då en behovsbedömning och ett beslut fattas enligt
Socialtjänstlagen om formerna för bistånd. Telefonnumret till
biståndshandläggaren för ditt område finner du på sidan 13.

Kommunal sjukvård

Kommunen ansvarar för hälso- och sjukvård i hemmet för de personer
som av hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentralen. Ansvaret gäller
insatser som utförs av personal upp till och med sjuksköterskenivå. Det
vill säga vårdbiträde, undersköterska, sjuksköterska, sjukgymnast och
arbetsterapeut inom ordinärt och särskilt boende samt kommunala
dagverksamheter. Kommunens sjuksköterska har samordningsansvar
för hälso- och sjukvårdsinsatser och kontakterna mellan den enskilde
och ansvarig läkare.
Om den enskilde kan besöka vårdcentralens mottagningsverksamhet
ska han/hon få sitt behov av hälso- och sjukvårdsinsatser tillgodosett där.

Region Skånes ansvar

Region Skåne ansvarar för all sluten hälso- och sjukvård samt för sådan
öppen vård som ges av läkare. Region Skåne ansvarar även för annan
öppen vård som ges vid vårdcentral eller annan mottagningsverksamhet,
samt för Avanserad Sjukvård i Hemmet (ASiH).
Region Skåne ansvarar även för insatser i hemmet genom öppen
psykiatrisk vård. Sådana insatser utförs dels vid besök av patienten på
den psykiatriska öppenvårdens mottagning, dels genom att den
psykiatriska öppenvårdens teampersonal gör sådana insatser i den
enskildes bostad, i såväl ordinärt som särskilt boende.
Du väljer vilken vårdcentral du skall tillhöra. Det är du som bestämmer
och du har alltid rätt till att välja om.
Vill du veta mer? Besök www.skane.se/halsoval eller ring 0774-44 00 90.
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BEHOVSBEDÖMNING
Behovsbedömning innebär att biståndshandläggaren gör en utredning
tillsammans med dig och prövar din rätt till bistånd enligt
Socialtjänstlagen. Du har rätt att ta del av utredningen vilken utgör
grunden för beslut, biståndets omfattning och utformning.
Utredningen är sekretessbelagd för andra än den det berör.

ÖVERKLAGA BESLUT
Om du vill överklaga ett avslag om bistånd enligt Socialtjänstlagen
eller insatser enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, ska du göra detta skriftligen till Förvaltningsrätten
inom tre veckor från det att du fått del av beslutet. Skrivelsen lämnas in
till myndighetsnämnden för skola och socialtjänst. Besvärshänvisning
lämnas alltid i samband med avslag.

SYNPUNKTER
 Om du har synpunkter eller vill klaga på kommunens tjänster,
ska du i första hand kontakta ansvarig chef inom det
verksamhetsområde som ärendet gäller. I andra hand
förvaltningschefen på Individ- och omsorgsförvaltningen. Du har
också möjlighet att lämna synpunkter och klagomål via kommunens
synpunktsblad som finns att hämta på kommunens
informationscentrum eller hemsida, www.skurup.se.
 Om du har synpunkter eller vill klaga på kommunens hälso- och
sjukvård, ska du i första hand kontakta hemsjukvårdschefen
på telefon 53 63 87 och i andra hand kommunens Medicinskt
ansvarig sjuksköterska (MAS) på telefon 53 61 39.
Patientnämnden Skåne
Patientnämnden är till för dig som har synpunkter, klagomål eller
frågor när det gäller hälso- och sjukvården, vården inom kommunerna
och folktandvården i Skåne.
Är du inte nöjd med vården, bemötandet eller omhändertagandet du
fått, tala med personalen eller ansvarig chef där du behandlats. Tycker
du att det känns svårt eller obehagligt att diskutera direkt med
personalen, vänd dig till Patientnämnden Skåne, telefon 044-309 30 00.
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KOST FÖR ÄLDRE - SERVICE
Alla som bor i de särskilda boendena Lillgården, Bruksgården och
Flintebro erbjuds en väl anpassad måltid i en trevlig hemmiljö.
Alla som är pensionärer har möjlighet att äta lunch på Restaurang
Rutger i Skurup, på Bruksgården i Rydsgård, skolrestaurang i
Slimminge och Skivarp, förskola Ankaret i Abbekås.
Lunch ska förbeställas på samtliga serveringsställen med undantag
Restaurang Rutger.
För dig som är beviljad matdistribution erbjuds följande:
Två rätter att välja på, stor eller liten portion, specialkost, med eller utan
dessert, råkost.
Räkning skickas månadsvis i efterhand.
Se informationsbroschyr: ”Avgifter inom vård och omsorg”.

Måltidens betydelse
Måltiden ska vara lustfylld och en naturlig mötesplats för samvaro.
Det finns olika möjligheter att framföra önskemål och synpunkter.
Maten och måltiderna ska vara individanpassade, främja hälsa och öka
fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande.
Mål:
 Måltiderna ska främja matlusten
 All mat som serveras ska vara god, näringsrik och individanpassad
 All personal som kommer i kontakt med äldre gäster ska ha
grundläggande kunskap i matens betydelse för hälsa hos äldre
Skurups kommun har ett fastställt Kostpolitiskt program med mer
detaljerad information.
Om du har frågor eller funderingar kontakta verksamhetschefen för
Kost och service, 53 63 50.
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SÄRSKILDA BOENDEN
Särskilda boenden är bostäder avsedda för personer med särskilda
behov, som inte kan tillgodoses i ordinärt boende. Ansökan görs hos
biståndshandläggaren i ditt område.
Bruksgården som ligger i Rydsgård, är ett boende fördelat på fem
enheter, varav två av enheterna är avsedda för personer med
demenssjukdom.
På Bruksgården finns en dagcentral, dit alla pensionärer i
kommunen är välkomna.
Flintebro som ligger i Skurup, är ett boende fördelat på fem enheter,
varav en enhet är avsedd för personer med demenssjukdom.
På Flintebro finns en dagcentral Kristallen, dit alla pensionärer
i kommunen är välkomna.
Lillgården som ligger i Skurup, är ett boende fördelat på fem enheter.
En enhet är avsedd för personer med demenssjukdom och en
enhet är avsedd för korttidsboende.
Kommunens sjuksköterskor, arbetsterapeuter och sjukgymnaster
utgår härifrån. Hjälpmedelsförrådet finns också här.
Särskilt boende enligt LSS (Lagen om stöd och service för vissa
funktionshindrade) finns på Bruksgatan och Tegelgatan i Skurup.
På Bruksgården, Flintebro, Lillgården och särskilt boende enligt
LSS finns det personal dygnet runt.

SERVICELÄGENHETER
Kommunens servicelägenheter är marklägenheter med rymliga
hygienutrymmen och lättillgängliga för rullstolsburna.
Servicelägenheter finns i Skurup samt i anslutning till Flintebro.
Om du önskar en servicelägenhet kontaktar du biståndshandläggaren i ditt område.
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DETTA KAN VI ERBJUDA OM BEHOV FÖRELIGGER
Aktivitetshuset Pomona är namnet på en rehabiliteringsverksamhet
som riktar sig till dig med psykiska funktionshinder.
Rehabiliteringen bygger på meningsfull sysselsättning och
personlig utveckling. Här finns arbetsterapeut och
behandlingsassistent. För mer information ring 53 62 14.
Anhörigbidrag innebär att den som vårdar någon som på grund av
långvarig sjukdom, funktionshinder eller höggradig ålderssvaghet
i hemmet har möjlighet till ekonomiskt bidrag efter prövning.
Bidraget är skattefritt.
För mer information/ansökan kontakta biståndshandläggaren i ditt
område eller LSS handläggaren om du tillhör LSS personkrets.
BTP

betyder bostadstillägg för pensionärer. BTP är behovsprövat och
du ansöker om BTP hos Pensionsmyndigheten.
För mer information ring 0771-77 67 76.

Bostad på Flintebro, Bruksgården eller Lillgården
Ansökan görs hos biståndshandläggaren i ditt område. Du får
hyreskontrakt och betalar fastställd hyra. Bostaden möblerar du
själv. Tillgången på lägenheter är begränsad och du kan få vänta
någon tid. Något kösystem finns inte, den som har det största
behovet tilldelas den lediga lägenheten.
Boendestöd riktar sig till personer med psykiska funktionshinder och
innefattar bl.a. nätverksarbete samt individuellt stöd i hemmet.
Här arbetar två behandlingsassistenter.
För mer information ring 53 61 96.
Bostadsanpassning ansöker du om hos kommunens arbetsterapeut. Bostadsanpassning innebär att bostaden ändras
till att passa ett speciellt funktionshinder, för att du inte ska
behöva flytta. Det förutsätter att bostaden har viss grundstandard,
som t.ex. vatten och avlopp.
För mer information/ansökan ring 0738-56 05 53.
Daglig verksamhet kan den söka som tillhör personkrets 1 eller 2 enligt
LSS (Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade).
Insatsen erbjuds personer i yrkesverksam ålder - om man saknar
förvärvsarbete och inte heller studerar.
För mer information/ansökan ring 53 62 09.
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Dagcentraler för hobbyverksamhet och annan sysselsättning finns på
Ramsboområdet i Skivarp, på Flintebro i Skurup och på
Bruksgården i Rydsgård. Där kan du träffa andra och spela bingo,
väva, snickra m.m.
Telefonnummer
Skurup
53 61 80
Skivarp Hobbylokal 53 82 44
Rydsgård
53 81 20
Ekonomiskt bistånd - För information ring 53 61 45.
Färdtjänst kan beviljas enligt Lag om färdtjänst hos Skånetrafikens
Serviceresor.
Ansökan görs hos Färdtjänstenheten, ring 0771-77 50 50.
Beställning av resa ring 0771-77 33 00.
Om du har synpunkter om din färdtjänstresa kontakta kundtjänst
tel. 0771-77 33 40.
Gläntan är en dagverksamhet för personer med demenssjukdom.
Verksamheten har som syfte att tillvarata och bibehålla gästernas
egna resurser, ge gästerna en meningsfull dag och underlätta för
närstående/anhöriga. Denna aktivitet är behovsprövad.
För mer information ring 53 81 06.
Hemrehabilitering innebär att du får träning av vardagliga sysslor i
din bostad. Målet är att öka din aktivitetsförmåga för att göra det
lättare för dig att bo kvar i ditt hem.
För mer information ring 53 61 58.
Hemtjänst ansöker du om hos biståndshandläggaren i ditt område.
Du kan bl.a. bli beviljad hjälp i form av t.ex. städning samt hjälp
med personlig vård och hygien.
Du kan få hjälp dygnet runt var du än bor i kommunen. Du betalar
en avgift varje månad.
Se informationsbroschyr: ”Avgifter inom vård och omsorg”.
Hemsjukvård, d.v.s. vård och behandling i hemmet för de personer som
av hälsoskäl inte kan ta sig till vårdcentralen. Vård och behandling
utförs av sjuksköterska, undersköterska eller vårdbiträde. Du
betalar en avgift varje månad.
Se informationsbroschyr: ”Avgifter inom vård och omsorg”.
Vårdcentralens läkare gör hembesök i samarbete med
kommunens sjuksköterska.
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Hjälpmedel såsom rullstol, rollator, säng, arbetsredskap provas ut och
förskrivs av arbetsterapeut och sjukgymnast. Du får låna
hjälpmedlet, vilket innebär att det skall återlämnas väl rengjort till
Kommunrehab, när de inte behövs längre.
Återlämning sker på Lillgårdens första våning:
Onsdag kl. 13.00-14.00
Vid annan tidpunkt enl. överenskommelse.
Arbetsterapeuten eller sjukgymnasten gör hembesök för att följa
upp att hjälpmedlen används på rätt sätt.
För mer information ring 53 61 58.
Hörselstödet vänder sig till dig som behöver hjälp med enklare underhåll
och service av dina hörselhjälpmedel eller råd och stöd
i frågor kring hörselproblem.
Kommunen erbjuder hörselstöd:
Skurup, Flintebro
måndag kl. 10.00-12.00
Rydsgård, Bruksgården fredag kl. 11.00-12.00
Skivarp, Hobbylokalen
tisdag kl. 15.00-16.00
Inkomstförfrågan måste besvaras då du blivit beviljad någon form av
hemtjänst/hemsjukvård för att rätt avgift ska debiteras.
Korttidsboende är ett tillfälligt boende för dig med närstående/anhörig
som behöver avlösning i omvårdnadsarbetet eller du är
utskrivningsklar från sjukhus och behöver mer tid för att återhämta
dig efter sjukdom. Korttidsvistelsen är tidsbegränsad. Du betalar
en fast avgift per dygn.
Se informationsbroschyr: ”Avgifter inom vård och omsorg”. För mer
information/ansökan kontakta biståndshandläggaren i ditt område.
Korttidsvistelse enligt LSS finns på Ripavägen i Skurup.
Korttidsvistelse utanför hemmet syftar till att ge den enskilde
rekreation och miljöbyte samtidigt som anhöriga får avlösning.
Korttidsvistelse kan ordnas på olika sätt. Det kan t.ex. vara ett
korttidshem eller hos stödfamilj.
För mer information ring LSS-handläggaren 53 62 37.
Kvalitetsuppföljning
Skurups kommun arbetar med systematisk kvalitetsuppföljning
inom Individ- och omsorgsförvaltningen.
Resultatet av enkäter och intervjuer redovisas på kommunens
hemsida eller efter förfrågan.
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Ledsagare kan beviljas för resor och besök i samband med sjukvård
och tandvårdsinsatser. Avgift enligt gällande taxa.
Se informationsbroschyr: ”Avgifter inom vård och omsorg”.
För mer information/ansökan kontakta biståndshandläggaren i
ditt område.
LSS

betyder Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade.
Lagen säger att personer med funktionshinder skall kunna få
stöd och service, så att de kan leva som andra. Enligt LSS kan
vissa särskilt angivna insatser beviljas. Förutsättningen är att
man tillhör dem som lagen avser, att man har behov av insatsen
och att behovet inte är tillgodosett på annat sätt.
Syftet med lagen är att ge funktionshindrade personer större
medbestämmanderätt och främja deras rätt till jämlikhet och
delaktighet i samhället.
Vem gäller lagen för?
De personer som har rätt till stöd och service enligt LSS är
indelade i tre personkretsar:
Personkrets 1: personer med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd.
Personkrets 2: personer med betydande och bestående
begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder, förorsakad av
yttre våld eller sjukdom.
Personkrets 3: personer med varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder som inte beror på normalt
åldrande och som leder till betydande
svårigheter i det dagliga livet.
För mer information ring LSS-handläggaren 53 62 09.

Matdistribution innebär att hemtjänstpersonal levererar varm middag
vid dörren. Det finns olika valmöjligheter: två rätter, portionsstorlek,
specialkost, med eller utan dessert. Avgift enligt gällande taxa.
Se informationsbroschyr: ”Avgifter inom vård och omsorg”.
För mer information/ansökan kontakta biståndshandläggaren i
ditt område.
Nattpatrull kan du få hjälp av var du än bor i kommunen. Hjälpen
är behovsprövad. Se hemtjänst.
Parkeringstillstånd för funktionshindrade. För mer information/ansökan
kontakta handläggaren 53 61 18.
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Reducerad avgift/jämkning
Tala med biståndshandläggare i ditt område eller med
avgiftshandläggaren 53 61 46.
Rehabilitering efter sjukdom - det finns flera alternativa lösningar.
Tala med sjukgymnast, arbetsterapeut, sjuksköterska eller
biståndshandläggare i ditt område.
Tandvårdsstöd
Tandvårdslagen ger dig rätt till kostnadsfri munhälsobedömning
och nödvändig tandvård för samma avgift som hälso- och
sjukvården för dig som:
• får omfattande hälso- och sjukvård i hemmet
(hemsjukvård)
• omfattas av lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
• bor i egen bostad och har mycket stora behov av
personlig vård och omsorg
• bor i särskilt boende och är känd av kommunens
biståndshandläggare eller sjuksköterskor
För att få tandvård enligt hälso- och sjukvårdens avgiftssystem
eller kostnadsfri munhälsobedömning krävs ett tandvårdsintyg för
rätt till nödvändig tandvård. Intyget skrivs ut av sjuksköterska eller
biståndshandläggare inom kommunen. Vid behandling hos
tandläkare eller tandhygienist tag med intyget tillsammans med
legitimation och högkostnadskort eller frikort.
Om du önskar ansöka om tandvårdsintyg, kontakta
sjuksköterskan i ditt område, om du redan har kontakt med
denne. I annat fall kontaktar du biståndshandläggaren eller
LSS handläggaren i ditt område.
Telefonservice innebär att du kan bli uppringd av hemtjänsten på
morgonen och/eller kvällen som ett alternativ till hembesök.
Denna service är behovsprövad och avgiftsbelagd.
Se informationsbroschyr: ”Avgifter inom vård och omsorg”.
För mer information/ansökan kontakta biståndshandläggaren i
ditt område.
Trygghetslarm är ett komplement till planerade hemtjänstinsatser och
kan beviljas till dig som t.ex. på grund av funktionshinder inte kan
nå omgivningen genom att använda vanlig telefon. Du betalar en
fast avgift per månad. Se informationsbroschyr: ”Avgifter inom vård
och omsorg”.
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Om någon del av den tekniska utrustningen slarvas bort eller
lämnas tillbaka i skadat skick, debiteras kommunens faktiska
kostnader.
För mer information/ansökan kontakta biståndshandläggaren i
ditt område.
Kommunen rekommenderar att trygghetslarm kopplas till det
analoga telefonnätet. Om du väljer att koppla trygghetslarmet
till det icke analoga telefonnätet, ska det observeras att
trygghetslarmet inte fungerar vid strömavbrott.
Vid strömavbrott kan du vid behov av hjälp ringa till
Trygghetscentralens växel på telefonnummer 040-59 22 60.
Det finns inga garantier på svarstider på detta telefonnummer.
Merkostnader som kan komma i samband med inkoppling av
trygghetslarm till det icke analoga telefonnätet bekostas av dig
själv.
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TELEFONNUMMER
Biståndshandläggare
Område Norr, Pija Grenabo Lundgren
Område Söder, Maria Johansson
Område Rydsgård/Skivarp, Anne Borg Andersson

53 61 81
53 61 71
53 81 10

Särskilt boende
Flintebro, Enhetschef Heléne Ljunggren
Lillgården, Enhetschef Elin Gloppestad
Bruksgården, Enhetschef Sirpa Kolnby

53 62 06
53 61 50
53 81 04

Hemtjänsten
Hemtjänstchef Anja Olofsson
- Hemtjänstområde Rydsgård/Skivarp
ansvarig Anja Olofsson
- Hemtjänstområde Söder
ansvarig Åsa Holm-Mårtensson
- Hemtjänstområde Norr
ansvarig Eva Persson
Hemtjänstlokaler
Område Norr
Område Söder
Område Skivarp
Område Rydsgård
Hemsjukvård
Hemsjukvårdschef Rickard Flodfält
- demensteam, kommunrehab, sjuksköterskor
Biträdande hemsjukvårdschef Birgitta Hansson
- demensteam, kommunrehab, sjuksköterskor
Kommunrehab
Sjukgymnast, Ylva Ekelund
Sjukgymnast, Maria Lundberg
Sjukgymnast, Mette Klarén
Sjukgymnast, Boel Granat
Arbetsterapeut, Nina Rosvall
Arbetsterapeut, Christel Wollenberg
Arbetsterapeut, Ann-Louise Samuelsson
Arbetsterapeut, Emal Hashem
Arbetsterapeut och bostadsanpassninghandläggare, Tomas Backlund

Telefontid
08.30-09.30
08.30-09.30
08.30-09.30

53 81 03
53 81 03
0738-56 06 60
0706-61 00 63
53 61 63
53 61 79
53 82 42
53 81 15
53 63 87
53 63 80

Telefontid

53 61 58
53 61 58
53 61 58
53 61 58
53 61 58
53 61 58
53 61 58
53 61 58

10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00
10.00-12.00

0738-56 05 53
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Sjuksköterskor
Område Norr
Område Söder
Område Rydsgård/Skivarp
Individ- och familjeomsorg
Administration
Individ- och familjeomsorgschef, Josefine Mangbo
Biträdande Individ- och familjeomsorgschef
Drago Stojkovic-Stenberg

53 61 62
53 61 62
53 61 62

11.00-12.00
11.00-12.00
11.00-12.00

53 63 72
53 62 02
53 61 44

LSS enheten
Tf. enhetschef, Bettan Timius
LSS handläggare, Kristin Jonsson

53 62 01
53 62 09

Fixartjänst, Ulf Jönsson

0706-61 00 73

Kommunkontor, växel

53 60 00

Individ- och omsorgsförvaltningen
Förvaltningschef, Eva Toft
Biträdande förvaltningschef, Anna Palmgren
Utredningssekreterare, Linnéa Nilsson
Medicinskt ansvarig sjuksköterska,
Anna-Lena Fällman
Administratör, Martina Sjöman

53 62 16
53 62 22
53 61 85
53 61 39
53 61 46

Serviceförvaltningen
Verksamhetschef, Annci J:son Svensson
Kostchef (kontaktperson matfrågor), Lina Jönsson
Måltidsstrateg, Anna Andersson

53 63 50
53 63 57
0738-56 08 51

Externa kontakter
Ambulans akut
Ambulans ej akut
Vårdcentral Skurup
Familjehälsan Rydsgård
Lasarettet Ystad
Pensionsmyndigheten
Beställningscentralen färdtjänst och sjukresor
Sjukvårdsupplysningen

112
040-676 93 00
89 75 00
489 80
99 50 00
0771-77 67 76
0771-77 33 00
1177
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