
Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
Socialtjänstlagen (SoL)
Lagen om särskild stöd och Service (LSS)
Lagarna som styr kommunens vård och omsorg 



Kommunens sjukvård regleras av 
Hälso- och sjukvårdslag. 

Det är arbetsuppgifter som framförallt 
utförs av sjuksköterskor, 
fysioterapeuter och arbetsterapeuter

Vårdpersonal kan utföra hälso- och 
sjukvårdsuppgifter på delegation från 
dessa yrkeskategorier.



Hälso- och sjukvårdslag (2017:13)
Hälso- och sjukvårdslagen reglerar åtgärder för att medicinskt 
förebygga, utreda och behandla sjukdomar och skador.

Målet är en god hälsa och vård på lika villkor för hela 
befolkningen. 
Vården skall ges med respekt för alla människors lika värde 
och för den enskilda människans värdighet. 
Den som har största behovet av hälso- och sjukvård skall ges 
företräde.



Exempel på HSL-arbetsuppgifter

Margareta har sår på benen och 
svårt med balansen

• Två gånger i veckan kommer 
sköterskan Eva från 
Hemsjukvården och lägger om 
hennes ben

• En gång i veckan kommer 
fysioterapeuten David och 
hjälper henne träna så att hon 
ska bli starkare i sina ben.



Socialtjänstlagen reglerar övriga 
arbetsuppgifter inom vård och 
omsorg som framförallt utförs 
av undersköterskor och övrig 
vårdpersonal inom hemtjänsten 
och äldreboende.



Socialtjänstlag SOL (2001:453)

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 och för sin livsföring i övrigt.
Grundregeln är att kommunen har ansvaret för var person som bor 
där.
Lagen ger inte kommunerna någon rätt att använda 
tvång. Verksamheten skall bygga på respekt 
för människornas självbestämmanderätt och integritet.



Exempel på SOL arbetsuppgifter 

• Eftersom Margareta har fått svårt att 
röra sig får hon hjälp av 
undersköterskan från hemtjänsten 
med städning, inköp och matlagning.

• Oscar som har en kognitiv 
funktionsnedsättning bor på ett 
gruppboende och får hjälp att klara sin 
vardag av stödassistenter och 
stödpedagoger



LSS kompletterar SOL och HSL 
och skall försäkra att särskilt 
behövande får det stöd i det 
dagliga livet som krävs. 

Det är personliga assistenter 
eller stödassistenter som ger 
stöd till personer 
med funktionsvariationer



Lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade LSS

De som omfattas av lagen är människor med utvecklingsstörning, 
autism, autismliknande tillstånd samt de som drabbats av 
hjärnskada, med påföljande funktionsnedsättning, genom sjukdom 
eller våld.

LSS omfattar även andra svåra psykiska och fysiska 
funktionsnedsättningar, utanför normalt åldrande, som omöjliggör 
att självständigt klara sig i det dagliga livet.



LSS kan ge rätt till
• Rådgivning och annat personligt stöd

• Personlig assistans

• Ledsagarservice

• Kontaktperson

• Avlösarservice i hemmet

• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet,

• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

• Boende i familjehem eller bostad med 
särskild service

• Daglig verksamhet



Exempel på LSS-arbetsuppgifter
Oscar vågar inte gå på bio ensam
Han tycker det är jobbigt att 
betala för biljetten och stå i kö för 
att vänta på sin tur.
Han har hjälp med ledsagning 
enligt LSS så då kommer Lisa och 
går med honom på bio och när 
han ska gå på möte i 
akvarieföreningen.



Göteborgsregionen (GR) består av 13 kommuner 
som har valt att jobba tillsammans. 

Vi driver utvecklingsprojekt, har myndighetsuppdrag, 
forskar, ordnar utbildningar och är storstadsregionens 
röst i Västsverige, bland mycket annat.

I våra nätverk träffas politiker och tjänstepersoner 
för att utbyta erfarenheter, bolla idéer och besluta om 
gemensamma satsningar. Allt för att regionens 
en miljon invånare ska få ett så bra liv som möjligt.
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