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Insatser enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
Riktlinjerna avser insatser enligt LSS och beskriver hur Åtvidabergs kommun
främjar jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de
personen som omfattas av lagen.
Syftet med riktlinjerna är att skapa ett enhetligt synsätt vid bedömningar.
Riktlinjerna ska säkerställa att medborgarna behandlas lika oavsett handläggare
samt i förekommande fall ange en ambitionsnivå för insatser till personer med
funktionsnedsättning.
Riktlinjerna är vägledande och gäller aldrig utan undantag. En helhetsbedömning
av den enskildes totala situation måste alltid göras i varje enskilt fall. Ytterst är
det alltid en enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om
insats.

Rätten till insatser – allmänna principer
Individens behov av en insats ska alltid bedömas utifrån den individuella
situationen. Normaliseringsprincipen ska vara vägledande. Bedömningen av
individens behov ska alltså ske utifrån en jämförelse med hur en person i samma
ålder utan funktionsvariation lever. För att avgöra vilka insatser som kan vara
aktuella måste hänsyn tas till individens totala situation.
Personer som omfattas av LSS personkrets har inte automatiskt rätt till insatserna
i LSS. Rätten till insatser måste prövas enligt 7 § LSS, det vill säga att individen
behöver sådan hjälp i sin livsföring, att behoven inte tillgodoses på annat sätt,
samt att insatsen krävs för att individen ska få goda levnadsvillkor.
Vid bedömning om en person har rätt till insats enligt LSS prövas om individen:
- Tillhör LSS personkrets
- Har behov av sökt insats
- Tillförsäkras goda levnadsvillkor
- Att behovet inte är tillgodosett på annat sätt.
Vid bedömning av behovet av sökt insats sker alltid en individuell bedömning
utifrån individens situation och behov. Vid behovsbedömning ska också en
jämförelse göras med den livsföring som kan anses normalt för personer i samma
ålder som inte har en funktionsvariation. Alla ansökningar om insatser enligt LSS
ska prövas och beviljas endast om behovet inte tillgodoses på annat sätt.

Personkrets
För att omfattas av insatser enligt LSS krävs att individen tillhör någon av de tre
personkretsarna enligt LSS.
Personkrets 1
Personer med utvecklingsstörning, personer med autism eller autismliknande
tillstånd.
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Personkrets 2
Personer med betydande eller bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Personkrets 3
Personer med andra och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och förorsakar
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande
behov av stöd och service.
Personkretsbedömning

Personkrets 1
För att bedöma om en person tillhör denna grupp krävs medicinska underlag som
styrker personkretstillhörigheten, exempelvis utredning, intyg eller liknande
utfärdat av behörig och legitimerad person. Av underlaget ska framgå vilka
utredningar som ligger till grund för ställningstagande av den medicinska
diagnosen.
I vissa fall kan kompletterande undersökningar vara nödvändiga, exempelvis
pedagogisk utredning från skola/barnomsorg.
Utredningar och intyg ska vara aktuella för att handläggare ska kunna fatta beslut
om personkretstillhörighet. Ansvarig handläggare kan kräva in ytterligare intyg
om det bedöms som nödvändigt
Personkrets 2
För att bedöma om en person tillhör denna grupp krävs medicinska underlag som
styrker personkretstillhörigheten, exempelvis utredning, intyg eller liknande
utfärdat av behörig och legitimerad person. Av underlaget ska framgå vilka
utredningar som ligger till grund för ställningstagande av den medicinska
diagnosen.
Utredningen ska styrka att individen fått hjärnskadan någon gång från 16 års
ålder eller senare, samt att hjärnskadan innebär bestående begåvningsmässig
funktionsnedsättning.
Utredningar och intyg ska vara aktuella för att handläggare ska kunna fatta beslut
om personkretstillhörighet. Ansvarig handläggare kan kräva in ytterligare intyg
om det bedöms som nödvändigt.
Personkrets 3
Denna personkrets är inte diagnosstyrd i den meningen att en viss diagnos alltid
medför att en person omfattas av LSS. För bedömning om en person omfattas av
personkrets 3 behövs underlag som tydliggör funktionsnedsättningens
konsekvenser i den dagliga livsföringen. Funktionsnedsättningen ska vara
varaktig. Svårigheterna ska finnas dagligen och i olika situationer och miljöer.
Utredningar och intyg för att fatta beslut enligt personkrets 3 ska vara maximalt
ett år gamla. Ansvarig handläggare kan kräva in ytterligare intyg om det bedöms
som nödvändigt.
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Personlig assistans
Insatsen ges till individer med omfattande funktionshinder och är ett personligt
utformat stöd som ska ge den enskilde ökad möjlighet att leva ett självständigt
liv.
För rätt till personlig assistans enligt LSS krävs att den enskilde har behov av
insatsen för att tillgodose sina grundläggande behov. Med grundläggande behov
avses sådana mycket personliga angelägenheter som personlig hygien, att inta
måltider, att klä av och på sig, att andas, att kommunicera med andra eller annan
hjälp som förutsätter ingående kunskaper om individens behov.
Den som har rätt till personlig assistans för sina grundläggande behov har rätt att
få hela hjälpbehovet tillgodosett genom denna insats. Tid som inkluderar
städning, inköp och liknande uppgifter, som utförs tillsammans med individen,
räknas in i det totala behovet av personlig assistans. Den som enbart har behov av
motivations- och aktiveringsinsatser har inte rätt till personlig assistans.
Om individ som ansöker om personlig assistans har andra beviljade insatser ska
en helhetsbedömning göras om individens behov av den nya insatsen eller om
behovet redan är tillgodosett via redan beviljade insatser.
Korttidstillsyn beviljas endast i undantagsfall om individen har rätt till personlig
assistans.
Grundläggande behov överstigande 20 timmar per vecka

Om behovet av personlig assistans för de grundläggande behoven överstiger 20
timmar per vecka kan den enskilde ha rätt till assistansersättning enligt
socialförsäkringsbalken. Beslut om assistansersättning fattas av
försäkringskassan. Kommunen beslutar om personlig assistans om de
grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka. Om kommunen
vid sin bedömning kommer fram till att den enskildes behov av personlig
assistans för de grundläggande behoven överstiger 20 timmar per vecka ska
kommunen göra en anmälan om detta till försäkringskassan. I avvaktan på
försäkringskassans beslut ska kommunen tillgodose individens behov av
personlig assistans.
Kommunen beslutar även om tillfällig utökning av assistansen. Kommunen är
huvudman och har det yttersta ansvaret.
Önskas en tillfällig utökning och den enskilde har assistansersättning/LSS-beslut
ska ansökan göras hos Handläggarenheten. Önskas en stadigvarande utökning
och den enskilde har assistansersättning ska ansökan göras hos försäkringskassan.
Åldersgräns för personlig assistans

Rätten till personlig assistans enligt LSS finns kvar när den enskilde fyller 65 år
endast om:
1. Insatsen har bifallits innan individen fyllt 65 år.
2. Ansökan om sådan insats inkommer till kommunen senast dagen före 65årsdagen och därefter beviljas.
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Insatsen personlig assistans kan alltså kvarstå efter att den enskilde fyllt 65 år om
någon av ovanstående punkter är uppfyllda. Insatsen får dock inte utökas efter det
att den insatsberättigade fyllt 65 år. Ansökan om utökad hjälp får i stället prövas
enligt Socialtjänstlagen.
Föräldrar med funktionsnedsättning

Omvårdnad av barn till individ med funktionsnedsättning är principiellt inte en
uppgift för förälderns personliga assistent. Om en förälder med
funktionsnedsättningar har personlig assistent är det dock naturligt att assistenten
under barnets första tid också hjälper föräldern med den praktiska omvårdnaden
av barnet som han eller hon inte kan ge själv. Detta innebär inte att barnet ka ha
behov av andra eller ytterligare insatser.
Barn med funktionsnedsättningar

Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättningar har precis som andra
vårdnadshavare ansvar enligt föräldrabalken för barnets personliga förhållanden
och ska se till att barnets behov blir tillgodosedda samt att barnet får den tillsyn
hen behöver med hänsyn till barnets ålder, utveckling och andra omständigheter.
Vi bedömning om barns rätt till assistansersättning ska föräldrarnas ansvar enligt
föräldrabalken beaktas på så sätt att ersättning ska utgå endast för sådan hjälp
barnet behöver som inte ingår i det vanliga föräldraansvaret för ett friskt barn i
samma ålder med behovet hos det funktionshindrade barnet. För små barn leder
det i de flesta fall till bedömningen att föräldrarna ska ansvara för barnet behov
under ett visst antal timmar och att assistansersättning inte utgår för den tiden.
Föräldrar har alltså ett lika stort ansvar för barnets omvårdnad om tillsyn som om
barnet inte haft funktionsnedsättningar.
Behov av extra resurser för barn med funktionsnedsättningar inom skola och
barnomsorg omfattas inte av personlig assistans enligt LSS och ska ske inom
respektive verksamhet.
Behov av mer än en personlig assistent

Mer än en assistent kan beviljas under förutsättningen att möjligheten att
tillgodose behovet genom bostadsanpassning eller andra hjälpmedel har utretts.
Personlig assistans och daglig verksamhet

Huvudregeln för insatsen daglig verksamhet enligt LSS är att individen ska få all
den omvårdnad hen behöver för att klara av att delta i daglig verksamhet via den
personal som redan finns i den dagliga verksamheten.
Personlig assistans och korttidsvistelse

Anhöriga som arbetar som personliga assistenter har inte rätt till avlösning i
omvårdnadsarbetet genom korttidsvistelse. Genom att utföraren kan ordna andra
personliga assistenter som går in och utför assistansen, har anhöriga möjlighet att
få avlastning. En annan möjlighet är att den personliga assistansen helt utförs av
andra än anhöriga, vilket också kan underlätta den enskildes
självständighetsutveckling.
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Personlig assistans och ledsagning

Om en individ har insatsen personlig assistans enligt LSS ingår all ledsagning i
denna insats.
Personlig assistans och sjukhusvistelse

Utökning och ersättning av personlig assistans i samband med sjukhusvistelse ges
inte om inte särskilda skäl finns.
Personlig assistans och korttidsvistelse

Korttidsvistelse kan i undantagsfall ges under en begränsad tid för individer med
personlig assistans som har planer på att flytta hemifrån och som ett led i
självständighetsträningen kan behöva bo utanför föräldrahemmet. Denna tid ska
begränsas och får pågå i maximalt ett år.
Tillfällig utökning av personlig assistans

Tillfällig utökning av personlig assistans kan beviljas om individen har behov av
flera assistanstimmar enligt LSS/Socialförsäkringsbalken än de som redan
beviljats, exempelvis i samband med resa eller tillfälliga förändringar i
hälsotillståndet.
Vid bedömning av personlig assistans i samband med
semesterresa/rekreationsresa ska hänsyn tas till tidigare genomförda resor samt
hur aktiv personen är i vardagen och genom detta tillförsäkras goda
levnadsvillkor.
Åtvidabergs kommun står inte för den personliga assistentens resa och uppehälle
vid resor eller motsvarande utan endast för assistentens lön.
Val av assistanssamordnare

Individen har rätt att få personlig assistans utförd av kommunen eller få
ekonomiskt stöd och själv välja att vara sin egen arbetsgivare för
assistent/assistenter. Individen kan också välja att en annan assistanssamordnare,
exempelvis ett privat bolag eller ett kooperativ ska utföra assistansen.

Ledsagarservice
Insatsen syftar till att en individ med funktionsnedsättning ska kunna leva som
andra och delta i samhällslivet. Ledsagarservice ges i syfte att underlätta den
enskildes kontakter med andra och därmed bryta hans eller hennes isolering.
Insatsen har karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella
behoven.
Ledsagarservice är en regelbunden insats som i första hand är knuten till
aktiviteter i närmiljön utanför hemmet. Insatsen ska ge möjlighet för individen att
delta i fritidsaktiviteter, i kulturlivet samt att besöka vänner. Insatsen ska också
tillgodose behov av ledsagning vid exempelvis sjukhusbesök.
Vid behov inkluderar ledsagarservice den omvårdnad som kan behövas för att
insatsen ska kunna genomföras, exempelvis hjälp med förflyttning, på- och
avklädning.
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Åtvidabergs kommun ersätter inte ledsagares omkostnader. Individen hänvisas till
att ansöka om till exempel handikappersättning från försäkringskassan för
eventuella merutgifter.

Kontaktperson
Insatsen kontaktperson kan vara aktuell för att bryta individens isolering genom
samvaro och hjälp till fritidsaktiviteter. Kontaktpersonen stödjer individen i
kontakten med andra människor, att komma ut i samhället och att delta i olika
aktiviteter.
Insatsen ges som ett icke professionellt stöd. Några särskilda krav på
yrkeskompetens finns inte. Kontaktpersonen ska fungera som en
kompis/medmänniska för individen.
Insatsen beviljas i antal timmar per månad och riktvärdet för insatsen är 8-10
timmar per månad.

Avlösarservice
Insatsen innebär att en person tillfälligt tar över omvårdnaden från anhörig eller
närstående. Insatsen ska primärt utföras i eller i nära anslutning till hemmet.
Insatsen kan vara regelbunden eller erbjudas som en lösning vid akuta behov.
Insatsen ska möjliggöra för anhöriga eller familjemedlemmar att få vila och
avkoppling, ägna sig åt övriga barn i familjen eller uträtta sysslor och egna
aktiviteter utanför hemmet.
Insatsen beviljas med visst antal timmar alternativ dygn per kalendermånad.
Insatsen gäller endast den som är beviljad insatsen, inte syskon. Avlösaren utför
inte hushållssysslor eller hämtar/lämnar på förskola, fritidshem, skola.
Avlösarservice ska inte användas i följande situationer:
- Sjukdom och/eller ledighet från skolan
- När ordinarie skola och/eller fritidsverksamhet håller stängt
- Vid förvärvsarbete

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Insatsens syfte är att en individ med funktionsnedsättningar ska erbjudas
miljöombyte och rekreation men även att anhöriga genom insatsen får möjlighet
till avlastning i omvårdnadsarbetet och möjlighet till avkoppling.
Insatsen kan också ges som ett led i att bryta ett ensidigt beroende mellan barn
och föräldrar. Det utgör därför en betydelsefull del i den enskildes strävan att så
småningom, med stöd, skapa sig ett mer självständigt liv.
Insatsen kan ges i form av korttidshem, i annan familj eller på något annat sätt.
Sommarläger och kollo kan utgöra en form av korttidsvistelse.
Insatsen är normalt en regelbunden och återkommande insats några dagar per
månad. Insatsens omfattning utfår ifrån individen behov. Om behovet överskrider
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10 dygn per månad ska ansvarig handläggare informera om alternativa insatser
för individen och dess anhöriga.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov
Barn över 12 år med funktionsvariationer kan ha rätt till korttidstillsyn utanför det
egna hemmet före och efter skolans slut, lovdagar, studiedagar och längre lov.
Många ungdomar med omfattande funktionsvariationer kan inte klara sig själva
då föräldrarna förvärvsarbetar utan behöver försäkras en trygg situation och
meningsfull sysselsättning.
Barn- och utbildningsförvaltningen ansvarar för fritidshemsverksamhet fram till
vårterminens slut året barnet fyller 13 år.
Resor ingår inte i insatsen.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar som
behöver bo utanför föräldrahemmet
Barn och ungdomar som har ett stort omvårdnadsbehov på grund av
funktionsnedsättningen och som trots olika stödåtgärder, inte kan bo hos sina
föräldrar kan ha rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service
för barn och ungdomar.
Barn och ungdomar i behov av bostad med särskild service kan vara i alla åldrar
fram till dess att deras skolgång inom det allmänna skolväsendet för barn/ungdom
upphör. Någon nedre åldersgräns finns inte för boende med särskild service. Barn
och ungdomar som är i behov av detta boende har ett omfattande
stöd/omvårdnadsbehov och servicebehov. Yngre barn ska i första hand placeras i
familjehem. Med yngre barn avses i första hand barn under 15 år.
Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar är aldrig en
ersättning för föräldraskapet utan ett komplement för att kompensera för barnet
utökande omvårdnadsbehov på grund av funktionsnedsättningen.
Familjehem och bostad med särskild service för barn och ungdom är frivilliga
boendeformer och ska i förhållande till barnets hem erbjuda en kompletterande
varaktig uppväxtmiljö. Gränsen mellan olika boendeformer bör vara mjuk med
utgångspunkten att med föräldrahemmet som bas hitta den bästa lösningen för
barnet/ungdomen. Inom begreppet särskilda boendeformer kan elevhemsboende
ingå.
Rättigheten avser barn och ungdomar till och med året barnet fyller 18 eller fram
till dess att skolgången upphör. Ett övervägande bör göras för unga vuxna som
fyllt 18 år om det istället är lämpligt med bostad med särskild service för vuxna.
I insatsen familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom
ingår omvårdnad vilket innefattar all individuellt anpassad hjälp i den dagliga
livsföringen som ska tillgodose den enskildes psykiska, fysiska och sociala
behov. Inom ramen för bostad med särskild service till barn och ungdom ingår
även möjlighet till fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter samt vid behov
ledsagning i samband med detta.
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Behov av annat boende föreligger om barnet eller den unge:
- Behöver vistas i annat boende för att få tillgång till specialiserad
verksamhet för undervisning, medicinsk eller annan vård.
- Om barnet eller den unge, trots olika andra stödinsatser, regelbundet och
till övervägande del behöver vistas i annat boende.

Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad
bostad för vuxna
Insatsen innebär möjligheter för vuxna att skapa sig ett eget hem. Boendet ska
möjliggöra livskvalitet, goda utvecklingsmöjligheter och stimulans till ett så
självständigt liv som möjligt. Individens behov av stöd och service ligger till
grund för val av bostadsform.
Vuxna personer som omfattas av LSS kan ha rätt till bostad med särskild service.
Individer kan också ha rätt till en av kommunen anvisad särskilt anpassad bostad.
Omsorg och omvårdnad ingår i insatsen bostad med särskild service för vuxna. I
omsorgen ingår att stödja och hjälpa personer med funktionsvariation med
dagliga personliga behov som de kan ha svårigheter att klara.
Det finns tre olika huvudformer av bostad för vuxna:
- Gruppbostad
- Servicebostad
- Annan särskilt anpassad bostad
Gruppbostad
Gruppbostad ska vara ett bostadsalternativ för individer som har ett så omfattande
behov av tillsyn och omvårdnad att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av
personal är nödvändig.
En gruppbostad består av ett mindre antal lägenheter med tillgång till ett
gemensamt utrymme för social samvaro
Hälso- och sjukvård ingår i insatsen gruppbostad.
Servicebostad
Servicebostad är en fullvärdig bostad och består av ett antal lägenheter som är
geografiskt samlade eller förlagda i ordinärt boende med tillgång till
gemensamhetslokal och med stöd från en fast personalgrupp. Serviceboende kan
för vissa personer med funktionsvariation vara en lämplig mellanform av bostad
mellan ett helt självständigt boende i en egen lägenhet och en lägenhet i
gruppbostad.
Insatsen kan beviljas då det finns behov av regelbundet stöd av praktisk hjälp,
stöd och tillsyn. Behovet kan vara i form av personlig omsorg, hemmets skötsel,
social samvaro samt kultur- och fritidsaktiviteter.
Hälso- och sjukvård ingår i insatsen servicebostad.
Särskilt anpassad bostad
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Med särskilt anpassad bostad avses en bostad med viss grundanpassning till de
behov individen har, men utan fast grundbemanning. Det stöd och den service
individen behöver, så som ledsagarservice, personlig assistans och hjälp i
hemmet, ges inom ramen för SoL och LSS. Omvårdnad, fritidsverksamhet och
kulturella aktiviteter ingår inte i insatsen annan särskilt anpassad bostad.

Daglig verksamhet
Individer som omfattas av personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet om
de saknar förvärvsarbete.
Insatsen daglig verksamhet har som syfte att skapa meningsfull sysselsättning
som ska bidra till personlig utveckling, stimulans, gemenskap samt främja
delaktighet i samhället. Verksamheten ska vara av habiliterande karaktär och ge
miljöombyte, social gemenskap, självkänsla och självförtroende. Daglig
verksamhet skall inte uppfattas som en anställningsform. Det är inte fråga om
ett avlönat arbete och syftet är inte heller att producera varor eller tjänster. Detta
hindrar inte att det övergripande målet bör vara att om möjligt utveckla
individens förutsättning till arbete.
Deltagaren ska genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att påverka
och utforma innehållet som ska anpassas efter var och ens behov, förutsättningar
och intressen. Detta innebär att verksamheten ständigt förändras.
Daglig verksamhet omfattar personer i yrkesverksam ålder. Detta innebär att den
enskilde har rätt att vara kvar i daglig verksamhet i enlighet med allmänna
pensionsregler.
I insatsen ingår omvårdnad vilket innebär att personalen ska kunna ge ett anpassat
stöd och vara väl förtrogen med funktionsnedsättningarnas innebörd.
Personer med insatsen daglig verksamhet enligt LSS har i Åtvidabergs kommun
rätt till habiliteringsersättning.

Individuell plan enligt LSS
Individer som beviljas insatser enligt LSS ska erbjudas att en individuell plan
med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med individen. Den som
är beviljad insats enligt LSS kan när som helst begära att en individuell plan
upprättas. I planen ska även åtgärder som vidtas av andra än kommun eller region
redovisas. Planen ska omprövas löpande, dock minst en gång per år. Kommun
respektive region ska underrätta varandra om upprättade planer.
Den individuella planen ska vara en konkret, skriftlig planering av de samlade
insatserna för att öka den enskildes delaktighet och inflytande i frågor som rör
hens livssituation och de insatser som ges.

Förhandsbesked enligt 16 § LSS
Huvudregeln enligt LSS är att kommunens ansvar gäller personer som bor i
kommunen. En person med funktionsnedsättning som vill flytta till en annan
kommun har rätt att ansöka om förhandsbesked. Med detta menas att i förväg få
besked om rätt till LSS-insatser i den kommun dit man vill flytta. En ansökan om
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förhandsbesked ska behandlas på samma villkor som för personer som redan bor i
kommunen. Planering och förberedelser ska påbörjas omedelbart, men det är först
efter inflyttning som kommunen har skyldighet att utföra beviljade insatser.
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