
Utredningsenheten

för äldre och 

funktionsnedsatta 

Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta är en 
myndighet i Socialförvaltningen som arbetar med utredning 
och beslutsfattande för äldre och/eller funktionsnedsatta, 

avseende insatser enligt Socialtjänstlagen (SoL) och Lagen om 
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Lagstiftningarna SoL och LSS avser att främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och delaktighet i samhällslivet för de personer 
som är i behov av stöd. Såväl SoL som LSS är frivilliga insatser 

som ska bygga på respekt för den enskildes 
självbestämmande och personliga integritet. 



Äldre 

Du som är äldre än 65 år i Västerviks kommun kan få det stöd 
och den hjälp som du behöver för att du ska kunna bo kvar i 
ditt hem så länge som möjligt. Kommunens mål är att alla 
äldre ska få en bra, trygg och värdig omsorg. Du kan få hjälp 
från kommunen med det som du inte klarar av själv. I första 
hand ges hjälpen i ditt hem. Om du inte kan bo kvar i ditt hem 
längre trots det stöd som du kan få där kan du få en plats på 
särskilt boende. 

Funktionsnedsättning

Du som har en fysisk eller psykisk funktionsnedsättning kan få 
stöd och hjälp av kommunen. Vi hjälper dig att hitta rätt stöd 
utifrån dina behov så att du kan leva ett så aktivt och 
självständigt liv som möjligt. Du kan vid behov få stöd i den 
egna bostaden eller erbjudas anpassade boendeformer. Det 
finns också möjlighet att delta i olika former av sysselsättning. 
Personligt stöd kan även erbjudas om du har behov av det. 

Ansökan

En ansökan kan göras av den enskilde själv eller genom dess 
lagliga företrädare/vårdnadshavare. När ansökan inkommit 
påbörjar handläggaren en utredning. Utredningen innebär att 
handläggaren kartlägger behov och prövar om rätten till 
insats föreligger. 

Bifall

När beslut om insats beviljats överlämnas det till en utförare 
för verkställande. För de som beviljas hemtjänst och/eller 
daglig verksamhet/dagverksamhet finns möjlighet att välja 
utförare ur en valfrihetskatalog. 



Avslag

Om ansökan avslås har du möjlighet att inkomma med 
yttrande. Om Socialnämnden inte ändrar sitt beslut har du 
möjlighet att överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. 
Information om hur du överklagar lämnas tillsammans med 
beslut om avslag. 



Kontakta oss

Om du har frågor eller vill framföra ditt ärende till en 
handläggare är du välkommen att kontakta oss på vår 
telefontid. 

Telefonmottagningen 

Måndag-fredag: 13.00-14.00 
Telefon: 0490-25 50 51 

Du kan besöka oss på adressen: 

Socialkontoret 
Hospitalsgatan 12 
Västervik 

Vill du skriva brev gör du det till adressen:

Västerviks kommun, Socialförvaltningen 
Utredningsenheten för äldre och funktionsnedsatta 
Box 22 
593 21 Västervik 




