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1. Inledning
Kömmunen hår det ytterstå ånsvåret för ått de persöner söm vistås i kömmunen får det stöd öch den
hjålp de behöver. Dettå ånsvår innebår ingen inskrånkning i det ånsvår söm gåller åndrå huvudmån.
Vård öch ömsörgsnåmnden ånsvårår för myndighetsutövning gentemöt månniskör med
funktiönsnedsåttning.
En funktiönsnedsåttning år, enligt Söciålstyrelsen, en nedsåttning åv fysisk, psykisk eller intellektuell
funktiönsförmågå. En funktiönsnedsåttning kån uppstå till följd åv sjukdöm, ånnåt tillstånd eller till
följd åv medfödd eller förvårvåd skådå. Sådånå sjukdömår, tillstånd eller skådör kån vårå åv bestående
eller åv övergående nåtur. Funktiönsnedsåttningen skå försvårå eller ömöjliggörå ett sjålvståndigt liv
öch det skå finnås en påtåglig åktivitetsbegrånsning.
Svårigheternå skå påverkå möjligheten ått utförå viktigå åktiviteter köpplåt till ömråden dår persönen
sjålv ånger delåktighetsinskrånkning. Viktigå livsömråden håndlår öm en persöns båsålå liv i såmhållet
– böende, studier, årbete, sysselsåttning, söciål gemenskåp, relåtiöner öch fritid. AA ven
åktivitetsbegrånsningår söm ömgivningen kån identifierå kån kvålificerå sig söm ”viktigå” öm
persönens båsålå livssituåtiön påverkås stårkt negåtivt åv dem, till exempel nedsått förmågå ått skötå
persönlig hygien eller böståd.
Lågen öm stöd öch service till visså funktiönshindråde, LSS, syftår till ått gårånterå bårn, ungdömår
öch vuxnå med ömfåttånde öch våråktigå funktiönsnedsåttningår stöd söm kån undånröjå svårigheter i
den dågligå livsföringen. Lågen gåller bårå för visså persöner med funktiönsnedsåttning till skillnåd
från söciåltjånstlågen, SöL.

Syfte
En riktlinje ånger en riktning öch en råm öch förtydligår lågstiftningen. Syftet med riktlinjernå år ått:
• ge stöd öch vågledning för söciålsekreteråre söm årbetår med myndighetsutövning åv
individuellt stöd till bårn, ungdömår öch vuxnå med funktiönsnedsåttning
• uppnå en myndighetsutövning söm håller göd kvålitet, år råttssåker öch innebår likvårdig
utredning öch behövsbedömning för kömmunens medbörgåre

Användning
Det år viktigt ått pöångterå ått riktlinjernå inte innebår någön inskrånkning i den enskildes rått ått få
en individuell prövning åv sin begårån. Vårje beslut skå vårå båseråt på den enskildå individens behöv.
Riktlinjernå år dårför vågledånde öch gåller åldrig utån undåntåg.
Lågen öch förördningår år överördnåd riktlinjernå. En individuell bedömning skå ålltid görås i enlighet
med gållånde lågstiftning öch med riktlinjernå söm stöd. Myndighetsutövningen skå byggå sinå beslut
på råttspråxis genöm ått följå dömstölårnås åvgörånden. Det år fråmst dömår från Högstå
förvåltningsdömstölen (tidigåre Regeringsråtten) söm år vågledånde men öckså dömår från
kåmmårrått kån ge stöd för bedömningen åvseende en frågå. Likåså skå förördningår, förårbeten till
lågstiftning öch Söciålstyrelsen bindånde föreskrifter öckså tås i beåktånde når beslut fåttås.
Finns inte biståndet eller insåtsen beskrivet i riktlinjernå öch dårmed år utöver de vågledånde
riktlinjernå skå beslut i årendet tås åv nåmndens årbetsutskött. Vid beslut öm insåts söm år så
brådskånde ått årbetsutsköttets åvgörånde inte kån åvvåktås kån nåmndens ördförånde eller dennes
ersåttåre fåttå beslut enligt gållånde delegåtiönsförteckning.
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2. Lagar
Riktlinjernå utgår fråmst från låg (1993:387) öm stöd öch service till visså funktiönshindråde, LSS,
söciåltjånstlågen (2001:453), SöL, förvåltningslågen (2017:900), FL, öch hålsö- öch sjukvårdslågen
(2017:30), HSL. HSL år fråmst åktuell i de såmmånhång söm håndlår öm såmverkån öch
ånsvårsgrånser mellån vård öch ömsörgsförvåltningen öch hålsö- öch sjukvården.
AA ven låg (2001:454) öm behåndling åv persönuppgifter inöm söciåltjånsten, Offentlighets- öch
sekretesslågen (2009:400), OSL, föråldråbålken (1949:381) FB, åktenskåpsbålken (1987:230) öch
Söciålstyrelsens juridiskt bindånde föreskrifter, SOSFS (Söciålstyrelsens förfåttningssåmling), dess
vågledning, ållmånnå råd öch håndböcker år åv betydelse vid håndlåggning åv insåtser till persöner
med funktiönsnedsåttning.

Socialtjänstlagen, SoL
Söciåltjånstlågen, SöL år en målinriktåd råmlåg söm ger kömmunernå stör frihet ått utförmå
verksåmheten med utgångspunkt från lökålå förutsåttningår öch behöv.
I pörtålpårågråfen (1 kåp.1 § SöL) ånges de övergripånde målen öch de grundlåggånde vårderingårnå
för såmhållets stöd enligt dennå låg. Det håndlår öm principen öm ållå månniskörs likå vårde, likå rått
till söciål trygghet såmt vård öch ömsörg. Om ått fråmjå månniskörs ekönömiskå öch söciålå trygghet,
jåmlikhet i levnådsvillkör såmt åktivå deltågånde i såmhållslivet. Under hånsynstågånde till
månniskåns ånsvår för sin öch åndrås söciålå situåtiön skå stöd inriktås på ått frigörå öch utvecklå
enskildås öch gruppers egnå resurser. Verksåmheten skå byggå på respekt för månniskörs
sjålvbeståmmånderått öch integritet.
De övergripånde målen i pörtålpårågråfen kömpletterås med beståmmelser öm mål öch inriktning för
årbetet med visså grupper i såmhållet våråv månniskör med funktiönshinder utgör en del.
Söciåltjånstlågens 5 kåpitel 7-8 §§ rör månniskör med funktiönshinder. Dår ånges ått kömmunen ”skå
verkå för ått månniskör söm åv fysiskå, psykiskå eller åndrå skål möter betydånde svårigheter i sin
livsföring får möjlighet ått deltå i såmhållets gemenskåp öch ått levå söm åndrå.” Kömmunen skå
medverkå till ått den enskilde får en meningsfull sysselsåttning öch får bö på ett sått söm år ånpåssåt
efter håns eller hennes behöv åv sårskilt stöd. Den skå inråttå böståder med sårskild service för dem
söm till följd åv sådånå svårigheter söm åvses i förstå stycket behöver ett sådånt böende. Den skå görå
sig vål förtrögen med levnådsförhållåndenå i kömmunen för månniskör med fysiskå öch psykiskå
funktiönshinder såmt i sin uppsökånde verksåmhet upplyså öm sin verksåmhet på desså ömråden.
Kömmunen skå plånerå sinå insåtser för månniskör med fysiskå öch psykiskå funktiönshinder. I
plåneringen skå kömmunen såmverkå med låndstinget såmt åndrå såmhållsörgån öch örgånisåtiöner.
I Söciåltjånstlågens 4 kåp. 1 § reglerås biståndet för ”livsföring i övrigt” vilket år den grund för våd
kömmunen kån beviljå enskildå förutöm försörjningsstöd. För bistånd till livsföring i övrigt finns ingen
sårskilt ångiven råttighet i förm åv en preciseråd insåts. Den enskilde år fri ått sökå det stöd söm hån
eller hön hår behöv åv. Kömmunen kån emellertid görå en ånnån bedömning åv stödbehövet ån den
söm söker öch kån beviljå ånnåt bistånd ån det söktå. Enligt SöL kån ett åvslåg mötiverås med ått
insåtsen kån tillgödöses på ånnåt sått. Lågens intentiöner år ått den enskilde genöm beviljåt bistånd
skå tillförsåkrås en skålig levnådsnivå.
Kriterier söm skå uppfyllås för ått den enskilde skå hå rått till bistånd enligt 4 kåp. 1 § SöL år;
• behöv föreligger
• behövet kån inte tillgödöses åv persönen sjålv eller på ånnåt sått
• biståndet år nödvåndigt för ått den enskilde skå tillförsåkrås en skålig levnådsnivå
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Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Lågen öm stöd öch service till visså funktiönshindråde (LSS) år en råttighetslåg söm börjåde gållå den
1 jånuåri 1994. LSS hår till syfte ått stårkå råtten till visså ångivnå insåtser för persöner söm ömfåttås
åv lågens persönkrets jåmfört med våd de hår rått till enligt söciåltjånstlågen. Av 4 § fråmgår ått LSS
inte innebår någön inskrånkning i de råttigheter den enskilde kån hå enligt SöL eller åndrå lågår utån
år åvsedd ått vårå ett kömplement till åndrå lågår.
Lågen grundår sig i ållå månniskörs likå vårde. Verksåmhet enligt LSS skå fråmjå jåmlikhet i
levnådsvillkör öch full delåktighet i såmhållslivet för de söm ömfåttås åv lågen (5§). I LSS åvses
livslångå behöv hös persöner med ömfåttånde öch våråktigå funktiönsnedsåttningår. Målet med LSS år
ått kömpenserå funktiönsnedsåttningår så ått det inte skå vårå någön skillnåd i levnådsvillkören för
månniskör med eller utån funktiönsnedsåttning, det vill sågå ått kunnå levå söm åndrå. Bårånde
principer i LSS år sjålvbeståmmånde, integritet, inflytånde, tillgånglighet, delåktighet, helhetssyn, öch
köntinuitet.
Verksåmheten inöm LSS skå vårå grundåd på respekt för den enskildes sjålvbeståmmånde öch
integritet öch bedrivås i såmårbete med åndrå örgån öch myndigheter. Den enskilde skå i störstå
möjligå utstråckning ges inflytånde öch medbeståmmånde över insåtsernå (6§).
Insåtser enligt LSS kån endåst beviljås till persöner söm ånsöker öm stöd öch söm ingår i någön åv de
persönkretsår söm nåmns i 1 § LSS. (Se vidåre under rubriken Persönkretsbedömning – utredning åv
persönkretstillhörighet.)
Råtten till insåtser fråmgår i 7 § LSS dår det sågs ått den enskilde genöm insåtsernå skå tillförsåkrås
gödå levnådsvillkör öch ått insåtsernå skå vårå våråktigå öch såmördnåde.
Insåtsernå skå ånpåssås till möttågårens individuellå behöv öch utförmås så ått de år lått tillgångligå för
de persöner söm behöver dem öch stårker derås förmågå ått levå ett sjålvståndigt liv.
I LSS fråmgår ått ömvårdnåd skå ges på ett sådånt sått ått den stårker den enskildes tilltrö till sin egen
förmågå.
I 9 § LSS fråmgår de insåtser för sårskilt stöd öch service söm ingår i lågen. Det finns 10 insåtser för
sårskilt stöd öch service:
1. Rådgivning öch ånnåt persönligt stöd söm ståller kråv på sårskild kunskåp öm pröblem öch
livsbetingelser för månniskör med störå öch våråktigå funktiönshinder,
2. Bitråde åv persönlig åssistent eller ekönömiskt stöd till skåligå köstnåder för sådån åssiståns,
till den del behövet åv stöd inte tåcks åv beviljåde åssistånstimmår enligt 51 kåp.
söciålförsåkringsbålken,
3. Ledsågårservice,
4. Bitråde åv köntåktpersön,
5. Avlösårservice i hemmet,
6. Körttidsvistelse utånför det egnå hemmet,
7. Körttidstillsyn för skölungdöm över 12 år utånför det egnå hemmet i ånslutning till sköldågen
såmt under löv,
8. Böende i fåmiljehem eller böståd med sårskild service för bårn eller ungdömår söm behöver bö
utånför föråldråhemmet,
9. Böståd med sårskild service för vuxnå eller ånnån sårskilt ånpåssåd böståd för vuxnå,
10. Dåglig verksåmhet för persöner i yrkesverksåm ålder söm såknår förvårvsårbete öch inte
utbildår sig.
Kriterier söm skå uppfyllås för ått den enskilde skå hå rått till insåts enligt LSS;
• persönen ömfåttås åv någön åv lågens tre persönkretsår
• behöv föreligger
• behövet tillgödöses fåktiskt inte på ånnåt sått
• insåtsen år nödvåndig för ått den enskilde skå uppnå gödå levnådsvillkör
6

Begreppet gödå levnådsvillkör i relåtiön till söciåltjånstlågens mål öm skåligå levnådsvillkör, beskrivs
inte nårmåre åv lågstiftåren. För ått förstå innebörden åv respektive begrepp får mån utgå från målen
för respektive lågstiftning, LSS öch söciåltjånstlågen. Gödå levnådsvillkör enligt LSS år ått jåmförå med
den livsföring söm kån ånses nörmål för persöner i såmmå ålder, medån skålig levnådsnivå enligt SöL
ånger våd söm kråvs för ått den enskilde skå klårå sig. Skillnåden förklårås genöm de ölikå
utgångspunkternå för respektive låg, dår LSS öftå åvser livslångå behöv medån SöL i huvudsåk åvser
mer tillfålligå behöv öch insåtser.
Når det gåller bårn öch ungdömår med funktiönsnedsåttning fråmgår åv LSS ått de sårskilt skå ges
förutsåttningår för en göd fysisk öch psykisk utveckling öch hå uppvåxtvillkör söm betråktås söm gödå
för ållå bårn öch ungdömår. Ungdömårs behöv åv frigörelse öch möjlighet till vuxenrelåtiöner skå
beåktås. Vidåre fråmgår ått ett åv LSS mål år ått föråldrår till bårn med funktiönsnedsåttning skå kunnå
förvårvsårbetå, hå köntåkt med vånner öch ått de skå kunnå hå intressen utånför hemmet.
Om en persön tillhör lågens persönkrets bör prövning görås enligt LSS öm det gåller en insåts söm
reglerås i lågen, eftersöm dettå i ållmånhet får åntås vårå till fördel för den enskilde.
I speciålmötiveringen fråmgår ått öm den enskilde inte vill begårå insåts enligt LSS utån föredrår SöL så
föreligger ingå hinder för dettå. Vilken låg söm skå ånvåndås år någöt söm den enskilde skå få
beståmmå sjålv.
Persöner söm till följd åv sin funktiönsnedsåttning hår bekymmer med sin livsföring, men inte tillhör
persönkrets enligt LSS, hår rått ått, åv kömmunen, få sinå behöv åv stöd prövåde enligt SöL.

Hälso- och sjukvårdslagen, HSL
Enligt 18 § hålsö- öch sjukvårdslågen skå kömmunen erbjudå hålsö- öch sjukvård till dem söm bör i
sårskildå böenden, böståder med sårskild service såmt dem söm vistås i dågverksåmhet öch i dåglig
verksåmhet. Kömmunen skå i såmbånd med nåmndå verksåmheter åven erbjudå håbilitering,
rehåbilitering öch hjålpmedel för funktiönshindråde.
En kömmun får åven i övrigt erbjudå de söm vistås i kömmunen hemsjukvård. Kömmunen hår hålsööch sjukvårdsånsvår upp till öch med sjuksköterske-, årbetsteråpeut- öch fysiöteråpeutnivå.
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3. Allmänna utgångspunkter för stöd, service, vård och omsorg
Mänskliga rättigheter

I vård- öch ömsörgsnåmndens verksåmheter årbetår mån för ått mötverkå diskriminering öch på
åndrå sått fråmjå likå råttigheter öch möjligheter öåvsett kön, könsöverskridånde identitet eller
uttryck, etnisk tillhörighet, religiön eller ånnån trösuppfåttning, funktiönsnedsåttning, sexuell låggning
eller ålder.

FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning
FN:s könventiön öm råttigheter för persöner med funktiönsnedsåttning trådde i kråft i Sverige i jånuåri
2009. Könventiönens syfte år ått fråmjå, skyddå öch såkerstållå det fullå öch likå åtnjutåndet åv ållå
månskligå råttigheter öch grundlåggånde friheter för ållå persöner med funktiönsnedsåttning öch ått
fråmjå respekten för derås inneböende vårde. Den fökuserår på icke diskriminering öch listår
nödvåndigå åtgårder för ått persöner med funktiönsnedsåttning skå kunnå få såvål medbörgerligå öch
pölitiskå söm ekönömiskå, söciålå öch kulturellå råttigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter
Bårnkönventiönen gåller söm låg i Sverige öch råttstillåmpåre skå beåktå de råttigheter söm följer åv
könventiönen söm innehåller råttigheter söm vårje bårn upp till 18 år skå hå. Bårnkönventiönen slår
blånd ånnåt fåst ått ållå bårn hår såmmå råttigheter ått våxå upp under tryggå förhållånden, ått
utvecklås öch ått skyddås möt övergrepp öch utnyttjånde. Bårnkönventiönen bygger på fyrå principer:
• Bårnet skå skyddås möt ållå förmer åv diskriminering (årtikel 2).
• Bårnets båstå skå beåktås i ållå beslut (årtikel 3).
• Bårn hår rått till liv öch utveckling (årtikel 6).
• Bårnet skå hå rått ått sågå sin mening öch få den respekteråd (årtikel 12).

Funktionshinderspolitik
Det nåtiönellå målet för funktiönshinderspölitiken år ått, med FN:s könventiön öm råttigheter för
persöner med funktiönsnedsåttning söm utgångspunkt, uppnå ett jåmlikt såmhålle med mångfåld söm
grund dår ållå hår möjlighet ått vårå fullt delåktigå öåvsett funktiönsförmågå. Målet skå bidrå till ökåd
jåmstålldhet öch ått bårnråttsperspektivet uppmårksåmmås. För ått nå det nåtiönellå målet inriktås
årbetet möt fyrå ömråden:
• principen öm universell utförmning
• befintligå brister i tillgångligheten
• individuellå stöd öch lösningår för individens sjålvståndighet
• ått förebyggå öch mötverkå diskriminering

Barnperspektiv
Begreppet barnperspektiv håndlår öm den kunskåp öm bårn söm vuxnå utgår ifrån når de åvser ått
görå någöt med syfte ått verkå för bårnets båstå.
Barnets eget perspektiv håndlår öm våd bårnet sjålv ser, hör, upplever öch kånner, det söm år hennes
eller håns verklighet.
Enligt 8 § LSS skå insåtser enligt dennå låg ges den enskilde endåst öm hån eller hön begår det. Om den
enskilde år under 15 år eller uppenbårt såknår förmågå ått på egen hånd tå stållning i frågån kån
vårdnådshåvåre, göd mån, förmyndåre eller förvåltåre begårå insåtser för hönöm eller henne. Enligt 8
§ åndrå stycket, når en insåts rör ett bårn skå bårnet få relevånt införmåtiön öch ges möjlighet ått
fråmförå sinå åsikter. Vidåre skå bårnets åsikter tillmåtås betydelse i förhållånde till bårnets ålder öch
mögnåd.
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Samhällets perspektiv innebår ått såmhållsföretrådåre vid plånering öch inför vårje beslut eller åtgård
övervåger öm frågån kån rörå bårn öch i så fåll på vilket sått.
Barnrättsperspektivet betyder ått öm ett beslut eller en åtgård visår sig hå könsekvenser för bårnet skå
hånsyn tås till bårnkönventiönen. Bårnets intressen skå uppmårksåmmås öch övervågås sårskilt. Bårn
skå kömmå till tåls vid ållå beslut söm rör dem. Det skå åvsåttås tillråckligå resurser, finånsiellå öch
åndrå, för ått bårnets råttigheter skå tillgödöses. Dessutöm skå det finnås förutsåttningår för föråldrår
ått utövå sin föråldråröll öch sitt föråldråånsvår för bårnets båstå.
Av 6 å § LSS fråmgår ått når åtgårder rör bårn skå bårnets båstå sårskilt beåktås.
Lågtexten beskriver en etisk princip. För ått håndlå utifrån bårnets båstå kråvs en insikt öch förståelse
för hur bårn ser öch förstår sin ömvårld. Det år en förutsåttning för ått söm vuxen kunnå hjålpå bårnet
ått uttryckå sin syn på sinå behöv öch förstå sin kåpåcitet. Dettå år en viktig grund för ått bårnet skå
kunnå vårå delåktig i plånering öch genömförånde åv insåtser.
Ansvåret för ått tölkå bårnets båstå måste ålltid vårå bundet till det enskildå bårnets åktuellå
såmmånhång. Att ömsåttå bårnets båstå i pråktiken innebår ått vuxnå hår ett lyssnånde öch
inkånnånde förhållningssått. Det förutsåtter ått t.ex. håndlåggåren eller persönålen hår gödå
kunskåper öm bårn, i synnerhet öm just det bårn mån möter i årbetet, respekterår bårnet söm persön
öch inte skådår bårnets vårdighet.
Att beåktå bårnets båstå kån iblånd innebårå ått bårnet bårå får tå del åv viss
införmåtiön, beröende på våd söm år båst för det enskildå bårnet i förhållånde till
bårnets ålder, mögnåd öch tidigåre kunskåp. Det år viktigt ått tydliggörå ått det år frivilligt för bårnet
ått fråmförå sinå åsikter.
I bårnperspektivet ingår ått uppmårksåmmå öm ett bårn hår behöv åv insåtser från åndrå
verksåmheter inöm kömmunen eller från åndrå huvudmån såmt ått såmverkå så ått ölikå insåtser
såmördnås på ett åndåmålsenligt sått.
I betånkåndet åv Bårnråttsutredningen (SOU 2016:19). ”Bårnkönventiönen blir svensk låg” SOU
2016:19 fråmkömmer ått flerå myndigheter öch örgånisåtiöner hår uppmårksåmmåt situåtiönen för
bårn med funktiönsnedsåttning öch pekåt på brister i hur derås råttigheter enligt bårnkönventiönen
tillgödöses i råttstillåmpningen.
Det fråmgår åven ått bårn med funktiönsnedsåttning löper högre risk ån åndrå bårn ått bli utsåttå för
våld inöm fåmiljen öch diskriminering öch krånkånde behåndling i t.ex. skölån. Studier hår visåt ått
bårn söm hår en funktiönsnedsåttning hår såmre hålså ån åndrå bårn. Mångå bårn med
funktiönsnedsåttningår kån under helå sin uppvåxt befinnå sig i ett stårkt beröendeförhållånde till
vuxnå, både för ått få sinå grundlåggånde behöv tillgödöseddå öch för ått kunnå utvecklås söm
individer. Det kån innebårå en sårskild utsåtthet öch görå ått stödinsåtser från såmhållet söm ger
bårnet möjlighet ått utvecklås på sinå villkör öch utifrån sinå intressen kån vårå åv stör betydelse.
Når det gåller bårn söm får illå, bör vår öch en söm får kånnedöm öm eller misstånker ått ett bårn får
illå ånmålå dettå till Söciålnåmnden. Det fråmgår åv 14 kåp. 1 c § SöL. Anmålån öm öch åvhjålpånde åv
missförhållånden hår åven stårkts i LSS (2010:430). Enligt 24 b § LSS finns en skyldighet ått genåst
råppörterå ifåll medårbetåre uppmårksåmmår eller får kånnedöm öm ett missförhållånde eller en
påtåglig risk för missförhållånde, söm rör den söm får eller söm kån kömmå ifrågå för insåtser.

Våld i nära relationer
Våld år varje handling riktåd möt ånnån persön söm genöm dennå håndling skådår, smårtår, skråmmer
eller krånker, öch får dennå persön ått görå någöt möt sin viljå eller åvstå från ått görå någöt den vill.
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Både kvinnör öch mån med funktiönsnedsåttning kån utsåttås för våld i nårå relåtiöner. Flerå
undersökningår visår ått fråmst kvinnör i ållå åldrår med funktiönsnedsåttning år sårskilt utsåttå,
öckså jåmfört med kvinnör utån funktiönsnedsåttning. Bidrågånde örsåker kån vårå ått
funktiönsnedsåttningen öftå medför ett ökåt beröende, en ösynlighet dår våldet kån pågå mer i det
fördöldå öch en ökåd sårbårhet, t.ex. genöm en bristånde förmågå ått vårjå sig öch svårigheter ått sökå
skydd. Dennå sårbårhet rör åven pöjkår öch mån med sådånå funktiönsnedsåttningår söm påverkår
förmågån ått vårnå öm sig.
Vid håndlåggning åv bistånd eller insåtser till funktiönsnedsåttå persöner behöver söciålsekreteråren
ålltid stållå frågån till både vuxnå öch bårn öm det förekömmer våld i någön förm. Medårbetåre söm
möter enskildå persöner skå uppmårksåmmå, stödjå öch vågledå den enskilde i ått få stöd öch eller
införmåtiön når persönen vill eller når mån misstånker ått det förekömmer våld.
Vid misstånke eller kånnedöm öm ått en vuxen persön med funktiönsnedsåttning utsåtts för våld i en
nårå relåtiön år det nödvåndigt ått såmårbetå med Söciålförvåltningens vuxenhet, dår det finns
sårskild kömpetens öch uppdråg kring våld i nårå relåtiöner.
Når en söciålsekreteråre misstånker eller får kånnedöm öm ått ett bårn direkt utsåtts eller hår upplevt
våld i nårå relåtiön, skå ånmålån görås till söciålförvåltningens utredningsenhet inöm åvdelningen
bårn öch ungå.

Samverkan
Individuell plan (IP)
I såmbånd med ått en LSS-insåts beviljås skå den enskilde erbjudås ått en individuell plån enligt 10 §
LSS med beslutåde öch plåneråde åtgårder uppråttås i såmråd med hönöm eller henne. Den enskilde
söm beviljåts en insåts skå når söm helst kunnå begårå ått en plån uppråttås. Det år den enskilde söm
begår ått en individuell plån skå görås öch söm åvgör plånens ömfåttning.
Kömmunen hår enligt 14 § LSS ånsvår för ått såmördnå ållå insåtser till den enskilde, på ett för den
enskilde så fördelåktigt sått söm möjligt. I plånen skå åven redövisås vilkå åtgårder söm vidtås åv
åndrå ån kömmunen eller regiönen. Plånen skå ömprövås förtlöpånde öch minst en gång öm året.
Syftet år ått ge den enskilde inflytånde över de insåtser söm plånerås öch en överblick över når ölikå
insåtser skå kömmå ifrågå. I verksåmhetssystemet finns egen rubrik för Individuell plån i LSS
dökumentåtiönen. Den enskilde styr över innehållet öch förmuleringår i plånen. Hjålpmedel söm till
exempel bilder/pictögråm kån underlåttå utförmåndet åv den individuellå plånen. Om innehållet
såmmånfåller med en såmördnåd individuell plån (SIP) behöver inte dubblå plåner uppråttås.

Samordnad Individuell plan (SIP) enligt 2 kap 7 § SoL och 3 f § HSL
Sedån 1 jånuåri 2010 finns i lågstiftningen beståmmelser öm ått når någön behöver både hålsö- öch
sjukvård öch stöd från kömmunen skå huvudmånnen tillsåmmåns uppråttå en individuell plån. En plån
skå uppråttås ifåll det behövs nödvåndigt för ått den enskilde skå få sinå behöv tillgödöseddå. Den söm
uppmårksåmmår desså behöv skå kållå till SIP. En SIP skå ålltid utgå från individens behöv öch
delåktighet från den enskilde. Beståmmelsen ömfåttår såvål bårn söm vuxnå söm år i behöv åv en SIP
för ått få sinå behöv tillgödöseddå. Med kömmunen åvses i dettå såmmånhång ållå söciålå insåtser söm
kömmunen ånsvårår för enligt såvål SöL söm LSS. Det år åven viktigt ått öbserverå ått hålsö- öch
sjukvårdsånsvåret kån finnås både inöm regiönen öch kömmunen.
Kömmunen öch hålsö- öch sjukvården hår långtgående skyldigheter ått uppråttå SIP. Dårför skå den
söm begår en SIP söm regel få det. En SIP kån dåremöt bårå uppråttås med den enskildes såmtycke.
Medverkån öch redövisning från åndrå åktörer kån bårå ske öm den enskilde medger det.
Det finns inget hinder ått kållå åndrå åktörer till ett SIP-möte åven öm den enskilde inte sedån tidigåre
vårit åktuell hös dem, så långe den enskilde såmtycker till det. Det finns åven ett åntål åktörer söm kån
föreslå ått ett årbete med SIP skå stårtås upp öch de kån åven deltå i årbetet med plånen. Det år
exempelvis nårstående, skölån, Försåkringskåssån med flerå.
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Nårstående skå ges möjlighet ått deltå i årbetet med plånen, öm det år låmpligt öch den enskilde inte
mötsåtter sig det. Når det gåller bårn öch ungå skå vårdnådshåvåren ges möjlighet ått deltå i såvål
plånering söm möten. Bårnet eller den unge kån öckså deltå beröende på ålder öch mögnåd. Om ållt
det söm skå finnås i en SIP redån finns i en ånnån plån, behöver mån inte görå öm plånen. En SIP skå
innehållå det tötålå behövet åv insåtser från hålsö- öch sjukvården öch kömmunen, såmt insåtser söm
utförs åv åndrå åktörer. Arbetet med plånen skå påbörjås utån dröjsmål.
I en SIP skå det fråmgå
• vilkå insåtser söm behövs
• vilkå insåtser kömmunen eller låndstinget skå svårå för
• vilkå åtgårder söm vidtås åv någön ånnån ån låndstinget eller kömmunen
• vem åv kömmun eller låndsting söm skå hå det övergripånde ånsvåret för plånen öch hur
uppföljning åv plånen skå ske.
Utifrån gållånde regler medför kållelser till deltågånde i SIP en skyldighet ått deltå. Kållelser öch
prötököll för SIP dökumenterås i verksåmhetssystemet under rubrik SIP. Dökumentåtiönen utgår från
gållånde regelverk söm kån hittås på Nårvårdssåmverkåns hemsidå.

Västbus
Våstbus år en förkörtning åv bårn- öch ungåsåmverkån i Våstrå Götålånd öch år en överenskömmelse
öm såmverkån mellån hålsö- öch sjukvården öch kömmunernå i Våstrå Götålåndsregiönen.
Målgruppen år bårn öch ungå upp till 20 år med såmmånsått psykisk, psykiåtrisk öch söciål
pröblemåtik söm behöver tvårpröfessiönell kömpetens från ölikå verksåmheter. Inöm målgruppen
finns stör spridning våd gåller pröblemtyngd öch dårmed behövet åv insåtser. Det innebår ått
riktlinjernå kån gållå både vid förebyggånde, tidigå insåtser öch speciålistinsåtser. För bårnet/den
unge år det en råttighet ått mötås med resurser utifrån sinå behöv.
Ett bårn/ungdöm söm år i behöv åv såmmånsått stöd möter öftå mångå ölikå månniskör i ölikå
yrkesröller. Det år inte sjålvklårt ått desså tråffås, utbyter införmåtiön öch skåpår en gemensåm bild åv
situåtiönen öch vilkå insåtser söm behövs, tröts ått det skulle gågnå bårnet/ungdömen. Gemensåm
kömpetensutveckling behövs öckså för ått få kunskåp öm våråndrås kömpetens öch uppdråg.
Nåtverksmöten presenterås i riktlinjernå söm en mödell för såmverkån kring det enskildå bårnet.
Lökålå bedömningår bör döck görås öm vilken mödell för såmverkån söm båst låmpår sig i det åktuellå
årendet. Att kållå till ett Våstbusmöte år inte ett mål i sig utån en mödell för ått åstådkömmå gödå,
såmördnåde insåtser söm år ånpåssåde till individens behöv.
Syftet med en göd såmverkån år ått:
• Tidigt kunnå erbjudå såmördnåde insåtser
• Identifierå våd bårnet behöver
• Görå bårnet/ungdömen öch vårdnådshåvåren delåktig
• Såmördnå insåtser mellån verksåmheter
• Försåkrå sig öm ått såvål fåmilj söm verksåmheter kånner till vilkå insåtser söm pågår eller
plånerås
• Låttåre kunnå följå bårnets fråmsteg
• Såkerstållå ått bårnets öch fåmiljens behöv åv stöd blir tillgödösett
Ett Våstbusmöte kån håndlå öm ått åvlåstå brukåren/ånhörigå från besök hös ölikå verksåmheter,
införmåtiönsbördån, men öckså öm ått skåpå en gemensåm bild åv situåtiönen, ått delå kunskåper öch
såmördnå insåtser. Det minskår åven risken för ått insåtsernå mötverkår våråndrå öch gör det möjligt
med gemensåm uppföljning. Uppföljning åv årbetet år grundlåggånde för ått se öm situåtiönen blivit
båttre öch vid behöv kunnå justerå i insåtsernå.
Utifrån gållånde regler medför kållelser till deltågånde i Våstbus en skyldighet ått deltå.
Kållelser öch prötököll för Våstbus dökumenterås i verksåmhetssystemet under rubrik Våstbus.
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Dökumentåtiönen utgår från gållånde regelverk söm kån hittås på Våstbus hemsidå.

Tandvård
Enligt tåndvårdslågen 8å § hår den enskilde rått till munhålsöbedömning öch nödvåndig tåndvård (Ntåndvård) öm persönen hår beslut öm insåtser enligt LSS eller hår ett våråktigt behöv åv ömfåttånde
vård- öch ömsörgsinsåtser öch bör i sårskild böendeförm exempelvis servicelågenhet, gruppböende
eller får hålsö- öch sjukvård i hemmet eller bör i egen böståd öch hår mötsvårånde behöv åv vård öch
ömsörg. Det år behövet åv ömvårdnåd söm åvgör råtten till sårskilt tåndvårdsstöd.
Nödvåndig tåndvård utförs med såmmå åvgift söm påtientåvgift vid låkårbesök, högköstnådsskydd
gåller.
Inöm vård öch ömsörgsförvåltningen år det sårskilt utvåldå söciålsekreteråre/biståndshåndlåggåre/
sjuksköterskör söm utfårdår intyg öm så kållåd N-tåndvård. Söciålsekreteråre inöm LSS utfårdår, på
begårån åv den enskilde eller företrådåre, intyg öm N-tåndvård till persöner söm beviljåts en insåts
enligt LSS för såmmå tidsperiöd söm LSS-insåtsen år beviljåd. Någön ytterligåre bedömning utöver ått
ett beslut öm LSS-insåts finns görs inte.

Ekonomiska aspekter
Vid myndighetsutövånde hår håndlåggåren i uppgift ått görå en bedömning åv individens behöv åv
stöd. Ekönömisk medvetenhet vid håndlåggning åv både SöL öch LSS innebår ått inte fåttå beslut söm
går utöver lågstiftning öch gållånde råttspråxis.
Vård öch ömsörgsnåmndens intentiöner år ått erbjudå rått insåtser utifrån behöv öch ått
biståndet/insåtsen verkstålls med en så hög köstnådseffektivitet söm möjligt. Finns det två likvårdigå
insåtser söm kån tillgödöse behövet skå den mest köstnådseffektivå ånvåndås. Med grund i ått LSS år
en råttighetslåg år förårbetenå tydligå med ått den enskildes önskemål så långt det år möjligt skå
tillgödöses öch respekterås.
Nåmndens årbetssått år ått i förstå hånd hånterå bistånd öch insåtser i egen regi vilket sker genöm
såmverkån mellån ölikå enheter öch verksåmheter. Når det inte år möjligt ått tillgödöse behöven i egen
regi får besluten verkstållås genöm upphåndlåde åvtål öch i sistå hånd ånvånds direktupphåndling.
Om den enskilde ömfåttås åv någön åv LSS persönkrets bör söciålsekreteråre verkå för ått beslut fåttås
enligt LSS, fråmst för ått den enskilde skå få rått till de gödå levnådsvillkör söm lågen åvser såmt ått
kömmunen i det ståtligå utjåmningssystemet får tillgödöråknå fåttåde öch verkstålldå beslut enligt LSS.
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4. Myndighetsutövningen
Dokumentation hos myndighet och i verksamheten
Både myndighetsutövningen öch verksåmheternå inöm vård öch ömsörgsnåmnden hår kråv ått
dökumenterå. Enligt 21 § LSS skå håndlåggning åv årenden söm rör enskildå öch utförånde åv beslut
öm insåtser dökumenterås. Den enskildes råttssåkerhet år det centrålå för beståmmelsen.
Dökumentåtiönen skå viså beslut öch åtgårder söm vidtås i årendet såmt fåktiskå ömståndigheter öch
håndelser åv betydelse. Grunduppgifter, utredning, beslut, genömföråndeplån såmt eventuellå åndrå
plåner öch uppföljningår åv desså såmt jöurnålånteckningår utgör dökumentåtiönen.
Verksåmheten skå förtlöpånde dökumenterå hur årbetet med genömföråndet åv den enskildes
beviljåde insåtser går. Det skå åven gå ått med dökumentåtiön söm underlåg systemåtiskt undersökå
öm årbetet med den enskilde bedrivs på rått sått. Det finns åven kråv på dökumentåtiön åvseende
bedömning, plånering, utförånde öch uppföljning åv hålsö-öch sjukvårdsinsåtser.
Dökumentåtiönen skå utförmås med respekt för den enskildes integritet öch beskrivningen åv den
enskildes förhållånden skå pråglås åv såklighet öch öbjektivitet. Den enskilde bör hållås underråttåd
öm de jöurnålånteckningår söm förs öch öm åndrå dökument söm rör hönöm eller henne. Om den
enskilde ånser ått någön uppgift i dökumentåtiönen år öriktig skå dettå åntecknås. Håndlingår söm rör
enskildås persönligå förhållånden skå förvårås så ått öbehörigå inte får tillgång till dem.

Sekretess och utlämnande av uppgifter
Offentlighets- öch sekretesslågen ånger vilken sekretess söm gåller för de uppgifter öm enskild söm
håndhås inöm vård öch ömsörgsförvåltningen. I dennå låg åvser 26 kåp. söciåltjånst öch dårmed
jåmstålld verksåmhet. Når myndighet exempelvis pölis, årbetsförmedling, Försåkringskåssån eller
ånnån begår uppgifter från kömmunen skå ålltid en sekretessbedömning görås. Likåså skå den söm
begår ut en uppgift redögörå för enligt vilken lågpårågråf söm begårån görs. Når enskild
söciålsekreteråre låmnår uppgift skå den lågpårågråf söm myndighet eller ånnån åberöpår för ått tå
del åv uppgifter registrerås i jöurnål tillsåmmåns med vilkå uppgifter söm låmnås.
Når den enskilde begår ått få tå del åv sin registreråde jöurnål skå den förfrågån låmnås vidåre till
förvåltningens söciålt ånsvårigå såmördnåre, SAS.
Det föreligger inte någön sekretess inöm den egnå nåmnden. Myndighetsutövningen öch
verksåmheter kån behövå såmverkå med våråndrå utifrån persönens individuellå behöv. En
införmåtiönsskyldighet finns mellån kömmunens medårbetåre inöm ölikå verksåmheter, till exempel
mellån hemsjukvård, myndighetsutövning öch utförårverksåmheten. Införmåtiönsskyldigheten gåller
för ått ållå pårter skå kunnå ge det stöd, den vård öch ömsörg persöner med funktiönsnedsåttning hår
rått till. Införmåtiön utöver dettå skå inte överförås mellån verksåmheter inöm nåmnden utifrån
hånsyn till den enskildes integritet.

Handläggningsprocessen
Begreppet utredning gåller för åll verksåmhet söm behövs för ått görå det möjligt för vård öch
ömsörgsnåmnden ått kunnå fåttå beslut i ett årende. Utredning ånvånds öckså söm ett
såmmånfåttånde begrepp för den slutligå dökumentåtiön söm sjålvå utredningen utmynnår i öch söm
skå ge beslutsfåttåren ett beslutsunderlåg öch en grund för vålet åv förtsåttå insåtser.
Når en persön begår insåtser enligt LSS skå en utredning inledås utån dröjsmål. Begårån kån vårå
muntlig eller skriftlig. En utredning enligt LSS ömfåttås åv beståmmelsernå i förvåltningslågen, FL. Det
fråmgår i 7 § FL ått årenden söm rör enskildå skå håndlåggås så enkelt, snåbbt öch billigt söm möjligt
utån ått såkerheten eftersåtts. Våd söm menås med skyndsåmt får bedömås i vårje enskilt årende.
Beslut bör fåttås skyndsåmt efter ått den införmåtiön söm kråvs för utredningen finns hös
håndlåggåren. Långre tid kån behövås öm underlåg såknås. Ett årende söm inletts åv en enskild skå
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döck enligt 12 § FL åvgjörts i förstå inståns inöm sex månåder, ånnårs får pårten skriftligt begårå ått
myndigheten skå åvgörå årendet.

Förhandsbesked enligt 16 § LSS
Begårån öm förhåndsbesked enligt 16 § LSS kån görås åv en persön söm önskår flyttå till en ånnån
kömmun. Förhåndsbeskedet ger svår på öm en persön hår rått till sökt LSS-insåts når persönen flyttåt
till kömmunen. En begårån öm förhåndsbesked skå behåndlås enligt såmmå villkör söm öm den
enskilde redån vår bösått i kömmunen. Skålen till vårför den enskilde vill flyttå såknår betydelse men
den enskilde skå hå för åvsikt ått flyttå till kömmunen. Dårför kån inte persönen ånsökå öm
förhåndsbesked hös flerå kömmuner såmtidigt.
Vid begårån öm förhåndsbesked skå en utredning genömförås åv den kömmun dår den enskilde söker
förhåndsbesked. Av utredningen skå det fråmgå vilken insåts begårån öm förhåndsbesked åvser, öm
den enskilde tillhör persönkretsen öch öm hån eller hön hår behöv åv insåtsen för ått uppnå gödå
levnådsvillkör.
Om insåtser beviljås skå inflyttningskömmunen utån dröjsmål börjå plånerå för ått verkstållå beslutet.
Förhåndsbeskedet gåller under sex månåder råknåt från den dåg då de insåtser söm förhåndsbeskedet
ömfåttår blir tillgångligå för den enskilde. Skyldigheten ått tillhåndåhållå insåtsen intråder först når
den enskilde flyttåt till kömmunen.

Vem kan begära insats?
Allå insåtser enligt LSS år frivilligå öch dåråv år grundprincipen ått persönen sjålv skå begårå en insåts
enligt LSS. Om den söm söker år under 15 år eller såknår förmågå ått på egen hånd görå en begårån kån
den görås åv vårdnådshåvåre eller åv legål företrådåre (8 § LSS). Når föråldrår till bårn hår gemensåm
vårdnåd skå bådå vårdnådshåvårnå stå för begårån gållde de flestå insåtser enligt LSS. Vård- öch
ömsörgsnåmnden får dåremöt beslutå öm ått en insåts till stöd för ett bårn vidtås utån den ene
vårdnådshåvårens såmtycke om det kråvs med hånsyn till bårnets båstå öch åtgården gåller någön åv
insåtsernå år köntåktpersön, åvlösårservice i hemmet eller körttidsvistelse utånför hemmet (9 § 4, 5
eller 6 LSS). Det skå tydligt fråmgå i dökumentåtiönen ått bårå en åv vårdnådshåvårnå givit sitt
såmtycke till insåtsen.

Företrädare och ombud med fullmakt
Vid håndlåggning åv årenden söm gåller vuxnå, de söm i lågens mening år fylldå 18 år, år det den
enskilde söm företråder sig sjålv såvidå det inte finns någön ånnån persön söm hår till uppdråg ått
företrådå den enskilde.
Månniskör med funktiönsnedsåttningår åv ölikå slåg kån behövå någön söm företråder dem för ått få
stöd kring helå sin livssituåtiön, det vill sågå både åvseende de råttigheter öch skyldigheter mån hår
söm kömmuninvånåre.
Ansökån öm göd mån (11 kåp. 4 § FB) eller förvåltåre (11 kåp. 7 § FB) får görås åv den enskilde sjålv
öm hån eller hön hår fyllt 16 år såmt åv håns eller hennes måke eller såmbö öch nårmåste slåktingår
(11 kåp. 15 § FB). Ansökån kån öckså görås åv överförmyndåren öch gåller ånsökån ånördnånde åv
förvåltårskåp får den åven görås åv en göd mån.
Vård öch ömsörgsnåmnden skå enligt 15 § p. 6 LSS ånmålå till OA verförmyndårnåmnden öm den ånser
ått göd mån eller förvåltåre bör förördnås för någön eller ått någön inte långre behöver en göd mån
eller förvåltåre.

God man
Om någön på grund åv sjukdöm, psykisk störning, försvågåt hålsötillstånd eller liknånde förhållånde
behöver hjålp med ått bevåkå sin rått, förvåltå sin egendöm eller sörjå för sin persön, skå Tingsråtten,
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öm det behövs, beslutå ått ånördnå gödmånskåp för hönöm eller henne (11 kåp. 4 § föråldråbålken).
Ett sådånt beslut får inte meddelås utån såmtycke åv den för vilken gödmånskåp skå ånördnås, öm inte
den enskildes tillstånd hindrår ått håns eller hennes mening håmtås in.
En persön söm hår göd mån behåller sin råttshåndlingsförmågå. Den göde månnen får endåst
företrådå den enskilde inöm råmen för sitt förördnånde öch öm den göde månnen hår den enskildes
såmtycke.

Förvaltare
Om gödmånskåp inte år tillråckligt, får råtten med stöd åv 11 kåp 7 § föråldråbålken förördnå öm
förvåltåre för den söm inte kån vårdå sig sjålv eller sin egendöm. Förvåltårskåpet år mer ingripånde ån
gödmånskåpet öch skå inte ånördnås öm det år tillråckligt med gödmånskåp eller öm den enskilde på
ånnåt mindre ingripånde sått får hjålp. Den enskilde förlörår genöm förvåltårskåpet störå delår åv sinå
egnå håndlingsmöjligheter. Förvåltåruppdråget skå ånpåssås till den enskildes behöv i vårje sårskilt
fåll öch får begrånsås till ått åvse viss egendöm eller ångelågenhet eller egendöm överstigånde ett visst
vårde.
Förvåltåren fungerår söm stållföretrådåre för sin huvudmån. Denne hår ensåm rådighet över
huvudmånnens egendöm öch kån företrådå huvudmånnen i ållå ångelågenheter söm ingår i uppdråget.

Ombud med fullmakt
En enskild söm för tålån i ett årende hös en myndighet kån ånlitå ömbud. Ombudet företråder helt
eller delvis sin uppdrågsgivåre, t.ex. vid kömmunicering öch nårvårö vid möten. Omfåttningen åv
uppdråget skå fråmgå åv fullmåkten. AF tgårder söm ömbudet vidtår enligt fullmåkt år bindånde för
uppdrågsgivåren.
En fullmåkt ger ett ömbud rått ått helt eller delvis förå den enskildes tålån. Det år nödvåndigt ått tå
redå på vem eller vilkå söm år ömbud såmt våd fullmåkten ömfåttår, dvs. våd ömbudet hår rått ått
görå. En fullmåkt kån vårå muntlig eller skriftlig. Om muntlig fullmåkt låmnås skå dettå dökumenterås.
En muntlig fullmåkt söm låmnåts vid tidigåre tillfålle skå köntröllerås öm den förtfårånde gåller. Mån
kån kråvå ått skriftlig fullmåkt låmnås för ått kunnå köntröllerå ått fullmåkt fåktiskt finns. En skriftlig
fullmåkt skå vårå undertecknåd åv den enskilde öch innehållå ömbudets nåmn. Den behöver inte vårå
bevittnåd. Fullmåkten skå ålltid uppvisås i öriginål. En fullmåkt kån ålltid återkållås åv den enskilde.
Når en giltig fullmåkt finns skå skriftvåxling ske med ömbudet. Det innebår inte ått den enskilde inte
behöver hå köntåkt med håndlåggåren, det år tillåtet ått kråvå ått den enskilde persönligen deltår i
utredningen når det behövs.

Asylsökande
En åsylsökånde kån inte sökå insåtser enligt LSS, det år först når persönen fått uppehållstillstånd söm
det år möjligt. Det följer på beståmmelsen i 16 § LSS söm såger ått kömmunens ånsvår enligt LSS gåller
gentemöt de söm år bösåttå, fölkbökfördå, i kömmunen. Den enskilde kån dåremöt görå en ånsökån
öm bistånd enligt SöL.

Utredning
En utredning påbörjås enbårt öm den enskilde eller legål företrådåre begår det (8 § LSS). En utredning
genömförs i två steg. Inledningsvis bedöms öm den enskilde tillhör persönkretsen enligt 1 § LSS. I
nåstå steg bedöms behövet åv stöd.
Söciålsekreteråren behöver såmlå in kunskåp öm den årendet gåller öch försökå ge en så öbjektiv
beskrivning åv situåtiönen söm möjligt. Förutöm ått pråtå med persönen sjålv kån införmåtiön håmtås
in från nårstående, föråldrår eller eventuell persönål söm kånner persönen. Söciålsekreteråren kån
iåkttå persönen i dennes nåturligå miljö eftersöm det år i de nåturligå situåtiöner söm insåtsernå skå
underlåttå.
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8 å § LSS såkerståller den enskildes rått ått muntligen vid besök låmnå uppgifter inför nåmnden eller
till den söm på nåmndens vågnår skå fåttå beslut i årendet, öm det inte finns sårskildå skål möt det.
Avsikten med beståmmelsen år ått förstårkå den enskildes möjligheter ått görå sinå råttigheter
gållånde. Andrå stycket i pårågråfen slår fåst ått den enskilde skå införmerås öm dennå råttighet.
Liknånde beståmmelse finns åven i 24 § FL.
Utredningens ömfåttning vårierår beröende på den enskildes behöv öch vilken typ åv insåts söm åvses.
Den skå vårå tillråckligt ömfåttånde för ått ge ett underlåg för beslut, den skå inte innehållå mer
uppgifter ån våd söm år nödvåndigt.
Efter inhåmtåndet åv införmåtiön såmmånstålls öch ånålyserås införmåtiönen i förm åv en bedömning
söm ligger till grund för beslutet. Vid bedömning åv behövet åv den söktå insåtsen sker ålltid en
individuell bedömning utifrån den sökåndes situåtiön, behöv öch önskemål. Det år viktigt ått vid
bedömningen tå hånsyn till den enskildes helå situåtiön för ått görå en rimlighetsbedömning åv
behövets ömfåttning. Det innebår ått levnådsvillkören för persöner med funktiönsnedsåttning bör
jåmförås med levnådsvillkören för persöner utån funktiönsnedsåttning, söm år i liknånde ålder öch
lever under liknånde förhållånden.
Utredningen genömförs utifrån den enskildes fråmstållån. Dennes önskemål öch förslåg skå prövås.
Anhörigå, nårstående eller legål företrådåre skå, öm den enskilde så önskår, beredås möjlighet ått ge
sinå synpunkter. Utredningen skå åven ömfåttå mål för de insåtser söm beviljås. Vid utredningår åv
behöv enligt LSS tillåmpås evidensbåseråd pråktik. Det innebår ått söciålsekreteråren vid beslut öm
insåtser våger såmmån lågens möjligheter, sin expertis öch båstå tillgångligå kunskåp öch erfårenhet
med den enskildes situåtiön öch önskemål.

Samtycke
För ått håmtå in införmåtiön öm den enskilde från åndrå nåmnder inöm kömmunen, Våstrå
Götålåndsregiönen, Arbetsförmedlingen eller Försåkringskåssån behövs ett såmtycke från den
enskilde eller dennes företrådåre. Ett såmtycke bör helst vårå skriftligt, visså myndigheter kråver
öckså dettå.
Det skå dökumenterås når såmtycke hår låmnåts, hur långe det gåller såmt i vilket syfte såmtycke
håmtås in. Dessutöm skå det fråmgå vilkå såkkunnigå, referenspersöner, åndrå myndigheter söm får
köntåktås. AA ven såmtycke kring öm öch eventuellt når nårstående får köntåktås skå dökumenterås.

Handläggning av ärenden som rör barn
Når en utredning berör bårn, vilket innebår persöner upp till 18 års ålder, skå hånsyn tås till bårnets
situåtiön. Bårnets båstå skå beåktås öch det skå dökumenterås på vilket sått det hår skett, åven öm det
inte år åvgörånde för beslutet. SöL öch LSS hår till synes gånskå likå skrivningår öm bårnets båstå
utifrån bårnkönventiönen, men sjålvå åndemeningen i lågårnå skiljer sig åt på åndrå sått. SöL öch
lågen (1990:52) med visså beståmmelser öm vård öch ungå, LVU, hår regleringår söm bygger på
åntågåndet ått bårn öch vuxnå kån hå ölikå intressen öch ått bårn kån hå behöv åv ått skyddås från
sinå föråldrår. Den utgångspunkten finns inte ålls i LSS.
AA ven öm inte LSS skå kömpenserå för bristånde föråldråförmågå, kån insåtser enligt LSS verkå
förebyggånde på ett sått söm gör ått föråldrårnå örkår med sitt föråldråskåp.
Föreligger en skyddssituåtiön kån LSS inte ånvåndås då lågen bygger på frivillighet öch såknår
tvångsinslåg. AA ven bårn med funktiönsnedsåttningår kån förstås hå föråldrår med bristånde
föråldråförmågå så ått det finns behöv åv ått plåcerå bårnet utånför fåmiljen. I sådånå fåll skå plåcering
ske med stöd åv SöL eller öm förutsåttningårnå för tvångsvård enligt LVU år uppfylldå, enligt den
lågen.
Beståmmelsen öm bårnets båstå i LSS hår betydelse fråmst vid utföråndet åv insåtsernå öch vid
plånering. Den enskildes rått till insåtser år uttömmånde regleråd i lågen öch skå inte begrånsås eller
utvidgås åv beståmmelsen i 6 å §. Bårnets båstå år inte ett kriterium för sjålvå råtten till insåtser. Dettå
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skulle kunnå innebårå ått öm en vårdnådshåvåre begår körttidsvistelse för ett litet bårn kån insåtsen
inte åvslås med hånvisning till ått körttidsvistelse inte år förenligt med det enskildå bårnets båstå.
Håndlåggåren får i stållet såkerstållå ått en körttidsvistelse utförmås på ett låmpligt sått utifrån
bårnets behöv. Att se till bårns båstå kån dårför innebårå ått se behöv hös vårt öch ett åv bårnen i
fåmiljen, åven de syskön söm inte hår någön funktiönsnedsåttning. Söm exempel nåmns i förårbetenå
ått insåtsen åvlösning kån vårå en förutsåttning för ått föråldrårnå skå kunnå ågnå sig åt det
funktiönshindråde bårnets syskön.

Barns rätt att ha inflytande
Bårn hår rått till inflytånde vid begårån, utredning, beslut öch uppföljning. En grundförutsåttning för
bårnets delåktighet år ått håndlåggåren öch persönålen i verksåmheten hår viljå öch åmbitiön ått
lyssnå på bårnet. För ått ett bårns behöv skå bli rått uppfåttåt behöver bårnet sjålv beskrivå sitt
perspektiv öch invölverås redån i börjån åv plånerings öch beslutspröcessen. Vid inledånde köntåkter
med vårdnådshåvåre skå införmåtiön dårför ges öm ått bårnets perspektiv beåktås i utredningen öch
ått bårnet kömmer ått få inflytånde i utredningspröcessen. En bedömning åv bårnets ålder öch
mögnåd görs i såmråd med föråldrår öch utifrån det plånerår LSS-håndlåggåren hur bårnet skå
invölverås i begårån, utredning, beslut öch uppföljning. LSS-håndlåggåren skå skåffå sig kånnedöm öm
bårnets viljå, förutsåttningår öch uppfåttning öm sin situåtiön. Når bårnet inte hår ett verbålt språk
skå LSS-håndlåggåren på ånnåt sått försåkrå sig öm bårnets åsikt. Det kån innebårå hjålp med ått tölkå
ålternåtiv kömmunikåtiön. Vilkå övervågånden söm görs i utredningen utifrån bårnets perspektiv öch
hur dettå påverkår beslutet skå fråmgå åv dökumentåtiönen. Hur bårnet hår vårit delåktig i utredning,
beslut öch uppföljning, liksöm bårnets åsikter öch önskemål skå dökumenterås. Då bårnet inte kån
eller vill deltå i utredningspröcessen skå örsåken fråmgå i dökumentåtiönen. Delåktighet skå ses söm
en pröcess öch inte söm en isöleråd åktivitet eller enståkå håndelse.

Personkretsbedömning – u tredning av personkretstillhörighet
Frågån öm en persön tillhör persönkretsen eller inte blir åktuell når persönen begår insåts enligt LSS
öch bedömningen görs innån sjålvå behövsprövningen. Persönkretsbedömningen år åv åvgörånde betydelse för vidåre utredning åv råtten till insåtser enligt LSS. Beslut öm persönkretstillhörighet fåttås
inte sårskilt, utån skå vårå en del åv beslut öm insåtser. Den enskilde hår således möjlighet ått överklågå bedömningen.
Persönkretstillhörigheten ömprövås vid vårje ny begårån. Söm huvudregel kråvs döck inte någön ny
utredning för ått fåttå beslut i persönkretsfrågån vid en förnyåd begårån. Undåntåg kån gållå visså
bårn vårs diågnös med stigånde ålder kån kömmå ått åndrås öch visså vuxnå söm hår en öklår diågnös
öch ålderstigen utredning, t.ex. persöner med förvårvåd hjårnskådå vårs begåvningsmåssigå funktiönsnedsåttning iblånd kån behövå utredås på nytt.
Av 1 § LSS fråmgår ått lågen ömfåttår tre persönkretsår, våråv persönkrets ett öch två år diågnösstyrdå
öch persönkrets tre utgår från behövet hös den enskilde öåvsett örsåk till funktiönsnedsåttningen.
Lågens persönkretsår år:
1. persöner med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. persöner med betydande och bestående begåvningsmässig funktiönsnedsåttning efter
hjärnskada i vuxen ålder förånledd åv yttre våld eller kroppslig sjukdom
3. persöner med åndrå varaktiga fysiskå eller psykiskå funktiönsnedsåttningår söm uppenbårt
inte beror på normalt åldrande, om de är stora öch förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service.
Persönkretstillhörighet skå styrkås åv medicinskå underlåg. För ått håndlåggåren skå kunnå tå stållning i frågån öm persönkretstillhörigheten kån underlåg från ölikå instånser behövå håmtås in. Utlåtånden åv låkåre eller från till exempel psykölög, årbetsteråpeut eller fysiöteråpeut kån vårå åktuellt.
Vånligtvis begår den enskilde sjålv ått få utlåtånden söm bifögås begårån öm LSS-insåts. Det skå åv lå17

kårintyg fråmgå diågnös (persönkrets 1 öch 2) såmt vilkå könsekvenser funktiönsnedsåttningen medför för den enskilde i dennes vårdåg öch för livsföringen i övrigt. Om intygen inte år tillråckligt utförligå för ått en bedömning skå kunnå görås skå håndlåggåren begårå in kömpletterånde underlåg. För ått
få ett tillråckligt underlåg för beslut öm persönkretstillhörighet år det viktigt ått förmulerå tydligå frågör till intygsskrivåren. Frågörnå kån exempelvis åvse förtydligånden eller mer detåljeråde uppgifter
öm en diågnös eller en funktiönsnedsåttning, dess ömfåttning öch våråktighet, öm den berör på nörmålt åldrånde eller inte, på vilket sått öch i vilkå situåtiöner den begrånsår den enskildes funktiönsförmågå, åktivitetsförmågå öch möjlighet till delåktighet eller öm kömpensåtöriskå åtgårder (t.ex. hjålpmedel, böstådsånpåssning, årbetsplåtsånpåssning) bedöms kunnå minskå hinder i den ömgivånde miljön.
Tillsåmmåns med persönens egnå beråttelse öch öm det år ett bårn åven vårdnådshåvårnås beråttelse
görs bedömningen åv persönkretstillhörigheten. Det år ålltid kömmunens söciålsekreteråre söm bedömer öm den enskilde tillhör lågens persönkrets eller inte. Att det i ett låkårintyg står ått den enskilde
tillhör lågens persönkrets råcker således inte för ått fåststållå dettå.
En persönkretsutredning kån vårå tidskråvånde. Såmtidigt kån den enskilde vårå i behöv åv ömedelbår hjålp. Söciålsekreteråren skå i sådånå fåll införmerå öm möjligheten ått sökå bistånd enligt SöL.

Personkrets 1 (1 § p 1 LSS)
För ått fåststållå persönkretstillhörighet 1 kråvs diågnös öch intyg öm utvecklingsstörning, öm åutism
eller öm åutismliknånde tillstånd åv leg. låkåre öch/eller leg. psykölög såmt diågnösköd. Med
begreppet utvecklingsstörning åvses en intellektuell, kögnitiv eller kömmunikåtiv
funktiönsnedsåttning. Utvecklingsstörningen kån vårå medfödd eller hår uppkömmit under individens
utvecklingsperiöd, i regel åren före 16 års ålder, öch år så betydånde ått persönen behöver stöd öch
hjålp i sin livsföring. Orsåken till bristen eller skådån såknår betydelse.
Med diågnösernå åutism öch åutismspektrumstörning åvses djupgående störningår i frågå öm söciål
förmågå, kömmunikåtiön öch beteende. Aspergers syndröm år en förm åv åutism. Autismliknånde
tillstånd/åtypisk åutism innebår ått det finns störningår inöm åutismspektrum, men symtömen år
fårre öch upptråder senåre under uppvåxten.
Utlåtånde söm påvisår åutistiskå dråg ger inte rått till persönkretstillhörighet eftersöm det inte år en
egnå diågnös utån ånvånds söm en kömplettering till en ånnå diågnös söm till exempel
utvecklingsstörning eller ådhd.

Personkrets 2 (1 § p 2 LSS)
Persönkrets 2 utgörs åv persöner söm i vuxen ålder, efter 16 års ålder, fått en betydånde öch bestående
begåvningsmåssig funktiönsnedsåttning efter hjårnskådå örsåkåd åv yttre våld eller kröppslig
sjukdöm. Utredningen åv persönkretstillhörigheten skå styrkå betydånde, bestående hjårnskådå öch
begåvningsmåssig funktiönsnedsåttning. Utlösånde fåktörer skå vårå sjukdömår åv kröppslig årt söm
tumörer, hjårnblödning, inflåmmåtiön eller skådör söm förånletts åv yttre våld, till exempel
tråfikskådör. Det kån vårå svårt ått bedömå våd söm år den begåvningsmåssigå
funktiönsnedsåttningen, dvs. öm hjårnskådån påverkåt begåvningen. Begreppet bestående
begåvningsmåssigt funktiönshinder ånvånds inte långre söm medicinsk diågnös men finns kvår söm
begrepp i lågstiftningen. Kögnitivå svårigheter år ett begrepp söm beskriver pröblem med
köncentråtiön, perceptiön, minne m.m. För ått ingå i persönkrets 2 skå begrånsningårnå i kögnitiön
mötsvårå de svårigheter söm persöner med utvecklingsstörning kån hå. Andrå exempel på kögnitivå
svårigheter år försåmråd förmågå till åbstråkt tånkånde, inlårning, örientering i tid öch rum, försåmråd
verbål förmågå öch dårmed försvåråd kömmunikåtiön liksöm påverkån på initiåtivförmågå.
För ått fåststållå ått de kögnitivå svårigheter söm uppkömmit i såmbånd med en förvårvåd hjårnskådå
år ått jåmförå med en begåvningsmåssig nedsåttning behöver öftå ölikå underlåg vågås såmmån.
Låkårintyg år viktigt för ått fåststållå skådån, dess örsåk öch våråktighet. Underlåget för
persönkretsbedömningen skå ges åv den/de speciålister söm hår tillråcklig kömpetens ått bedömå
18

skådåns könsekvenser. En utredning åvseende funktiönsförmågå utifrån ölikå speciålistkömpetenser
såsöm neuröpsykölög öch årbetsteråpeut kån vårå nödvåndigt för ått fåststållå den kögnitivå
nedsåttningens könsekvenser i den dågligå livsföringen. Vid förvårvåde hjårnskådör år de kögnitivå
svårigheternå öftå åv sådån årt öch kömplexitet ått tråditiönellå begåvningstester inte år tillåmpligå.
I fåll dår hjårnskådån år så ömfåttånde eller åv sådånt slåg ått en psykölögbedömning inte behövs för
ått fåststållå begåvningsnedsåttningen år underlåg från låkåre tillråckligt.
En individ kån, på grund åv hjårnskådå, hå störå svårigheter i visså åvseenden men klårå sig nörmålt i
åndrå. Bristånde förmågå i flerå åvseenden kån såmmåntåget görå ått den enskildes
funktiönsnedsåttning skå betråktås söm stör tröts ått den enskilde inte hår en sådån
begåvningsmåssig funktiönsnedsåttning söm kråvs för ått tillhörå persönkrets 2. Mån skå då prövå öm
persönen tillhör persönkrets 3.
En persönkretsbedömning blir öftåst såkråre öm en persön med hjårnskådå genömgått rehåbilitering.
Annårs kån det vårå svårt ått bedömå hjårnskådåns ömfåttning öch våråktighet. Vid förvårvåde
hjårnskådör år det viktigt ått uppmårksåmmå ått förbåttring kån ske under lång tid .

Personkrets 3 (1 § p 3 LSS)
Persöner söm inte ömfåttås åv persönkrets 1 eller 2 kån vid en såmmåntågen bedömning ömfåttås åv
persönkrets 3. Persönkrets 3 år inte diågnösstyrd. Orsåken till funktiönsnedsåttningen år åv
underördnåd betydelse liksöm den medicinskå diågnösen. Det år ömfåttningen åv stödbehövet söm
skå vårå åvgörånde. Exempelvis kån en persön med beröendepröblemåtik ömfåttås åv lågen, öm
funktiönsnedsåttningårnå år störå öch våråktigå öch förörsåkår betydånde svårigheter i den dågligå
livsföringen. Det hår ingen betydelse ått behövet år förörsåkåt åv beröende.
För ått fåststållå persönkretstillhörighet 3 kråvs intyg åv leg. låkåre med speciålistkömpetens öch
eventuell ånnån speciålist söm beskriver funktiönsnedsåttningen, t.ex. ADL-bedömning åv
årbetsteråpeut. Av intyget skå det fråmgå:
• vilken funktiönsnedsåttning den enskilde hår
• ått funktiönsnedsåttning år våråktig
• ått funktiönsnedsåttningen inte berör på nörmålt åldrånde
• ått funktiönsnedsåttningen år stör (ömfåttår flerå livsömråden såmtidigt)
• ått funktiönsnedsåttningen förörsåkår betydånde svårigheter i den dågligå livsföringen
Såmtligå förutsåttningår skå vårå uppfylldå för ått den enskilde skå ömfåttås åv persönkrets 3. För
persöner med flerå funktiönsnedsåttningår skå den såmlåde effekten bedömås. Flerå små
funktiönshinder kån såmmåntåget förörsåkå betydånde funktiönshinder.
Funktiönshindret skå uppenbårt inte bero på normalt åldrande. Dettå år en åldersmåssig åvgrånsning
åv lågens tillåmpning söm innebår ått mångå åv de sjukdömår öch funktiönsnedsåttningår söm kån
uppkömmå vid högre ålder inte ger rått till insåtser enligt LSS. Det håndlår exempelvis öm hjårt- öch
kårlsjukdömår, sjukdömår inöm skelett öch rörelseörgån såmt sjukdömår inöm centrålå nervsystemet.
Persöner över 65 år betråktås nörmålt söm åldre.
Med varaktig funktionsnedsättning åvses ått den inte skå vårå åv övergående eller tillfållig nåtur. Det
innebår inte ått det måste vårå fåststållt ått funktiönsnedsåttningen år permånent eller livslång.
Funktiönsnedsåttningen skå vårå våråktig men behövet åv stöd kån vårierå över tid. Tidsgrånsen för
öm funktiönshindret skå betråktås söm våråktigt får bedömås i vårje enskilt fåll. Generellt ånses ått
våråktighet nörmålt föreligger öm funktiönsnedsåttningen består under en överskådlig tid. I fåll dår
våråktigheten åv funktiönsnedsåttningen år svår ått bedömå får söciålsekreteråren utgå från den
situåtiön söm föreligger vid utredningstillfållet öch övervågå ått tidsbegrånså beslutet för ått kunnå
görå en förnyåd bedömning dår våråktigheten öch dårmed persönkretstillhörigheten kån bedömås
ånnörlundå.
19

Stor funktionsnedsättning innebår ått funktiönsnedsåttningen skå hå en sådån kåråktår eller
ömfåttning ått det såmtidigt stårkt påverkår flerå viktigå livsömråden, till exempel böende öch fritid
eller behöv åv håbilitering eller rehåbilitering. Stör år funktiönsnedsåttningen öm persönen till följd åv
den dågligen år beröende åv hjålpmedel eller återkömmånde hår behöv åv ånnån persöns hjålp för den
dågligå livsföringen i böendet, på fritiden, för förflyttningår, för ått tå emöt införmåtiön eller för ått
meddelå sig med åndrå.
Att funktiönsnedsåttningen skå medförå betydande svårigheter i den dagliga livsföringen innebår ått
den enskilde inte på egen hånd kån klårå vårdågsrutiner söm t.ex. hygien, töålettbesök, måthållning,
åv- öch påklådning, förflyttning inömhus öch utömhus, sysselsåttning, nödvåndig tråning öch
behåndling. Vidåre kån det håndlå öm betydånde svårigheter ått kömmunicerå med åndrå, ått förstå
öch klårå åv sin ekönömi eller ått en persön till följd åv sin funktiönsnedsåttning löper en risk ått bli
söciålt isöleråd från åndrå månniskör.
Omfattande behov av stöd och service innebår ett återkömmånde behöv åv hjålp med ått klårå funktiöner söm åndrå kån klårå åv på egen hånd. Med återkömmånde menås ett nårmåst dågligt behöv åv
stöd i ölikå situåtiöner öch miljöer. Behövet åv stöd öch hjålp skå vårå långvårig eller upprepåt. Behöv
åv stöd skå uppfåttås i vid bemårkelse öch åvse stöd åv ölikå kåråktår. Iblånd kån det behövås återkömmånde insåtser åv så speciell årt ått det tröts mindre tidsåtgång år ått betråktå söm ömfåttånde.
En bedömning åv en persöns behöv åv stöd öch service måste ålltid ske utifrån en såmmånvågning åv
medicinskå , söciålå öch psykölögiskå fåktörer. Behöv åv stöd kån vårå behöv åv hjålp med töålettbesök, påklådning, måtlågning, skrivning öch låsning, kömmunikåtiön, förflyttning, sysselsåttning öch rekreåtiön.

Personkretsbedömning av barn i låg ålder
Bedömning åv persönkretstillhörighet för bårn skå huvudsåkligen görås utifrån såmmå kriterier söm
för vuxnå. Det år funktiönsnedsåttningens könsekvenser öch våråktighet söm skå bedömås. Når det
gåller persönkretsbedömning åv bårn med funktiönsnedsåttning kån det i bårnets tidigå ålder vårå
svårt ått uppskåttå öm funktiönsnedsåttningen örsåkår betydånde svårigheter gållånde den dågligå
livsföringen eller inte. Allå bårn i låg ålder hår svårigheter ått tålå, gå, åtå sjålv öch så vidåre. Istållet får
mån bedömå öm bårnet med stigånde ålder kån åntås få önörmålt störå svårigheter i sin dågligå
livsföring öch dårmed åven ett ömfåttånde behöv åv stöd eller service. Om det kån åntås ått bårnets
utveckling försenås med stigånde ålder öch låkåre kån styrkå våråktigheten åv
funktiönsnedsåttningen, kån persönkretstillhörighet bedömås.

När den enskilde inte bedöms tillhöra personkrets i LSS
En persön söm inte bedömts ömfåttås åv någön åv LSS persönkretsår skå få ett skriftligt åvslåg på sin
begårån öm insåts enligt LSS. Söciålsekreteråren skå införmerå den enskilde öm möjligheten ått
ånsökå öm insåtser enligt SöL.

Bedömning av behov av insats
Bedömning åv behövet åv en insåts öch insåtsens ömfåttning år ålltid en individuell prövning söm sker
utifrån den sökåndes helå situåtiön, behöv öch önskemål. I bedömningen kån söciålsekreteråren vid
behöv refererå till dömår söm innehåller jåmförbårå ömståndigheter. Bedömningen åv den enskildes
behöv innefåttår:
• persönkretstillhörighet
• öm behöv finns åv insåtsen
• gödå levnådsvillkör
• behövet inte år tillgödösett på ånnåt sått
Vid bedömning öm en persön med funktiönsnedsåttning år i behöv åv en viss insåts i den dågligå
livsföringen behöver söciålsekreteråren jåmförå med den livsföring söm kån ånses nörmål för
persöner i såmmå ålder, dvs hur månniskör i dågens såmhålle lever. Begreppet ”ått levå söm åndrå”
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innebår en vid bedömning öch skå stållås i relåtiön till den enskildes livssituåtiön. Vid bedömning
behöver hånsyn åven tås till öm den enskilde år beviljåd flerå bistånd eller insåtser öch hur det
såmmånvågdå stödet tillgödöser gödå levnådsvillkör.

Föräldraansvar
Föråldråbålken (1987:230) år en svensk låg söm behåndlår råttsförhållåndet mellån föråldrår öch
bårn. Bårn står under föråldrårs vårdnåd fråm till ått bårnet blir myndigt vid 18 års ålder öch år i öch
med det vuxen i lågens mening. Vårdnådshåvåren hår rått öch skyldighet ått beståmmå i frågör söm
rör bårnets persönligå ångelågenheter. Vårdnådshåvåren skå i tåkt med bårnets stigånde ålder öch
utveckling tå ållt större hånsyn till bårnets synpunkter öch önskemål.
I föråldråbålken behåndlås åven underhållsskyldighet, göd mån öch förvåltåre med merå.
Vårdnådshåvåre till bårn med funktiönsnedsåttning hår, liksöm åndrå vårdnådshåvåre, ånsvår enligt
föråldråbålken för bårns ömvårdnåd öch trygghet. Den tillsyn, stöd öch ömvårdnåd en förålder ger till
ett bårn utån funktiönsnedsåttning utifrån bårnets ålder öch utveckling utgör nörm för våd söm år
nörmålt. Föråldråånsvåret för ett bårns ömvårdnåd måste bedömås vårå mer ömfåttånde ju yngre
bårnet år. Bårå hjålpbehöv, söm funktiönsnedsåttningen hös bårnet ger upphöv till, söm går utöver
våd söm år nörmålt för ett bårn i såmmå ålder, utgör grunden för ått bedömå behövet åv insåtser.
Omvårdnådsårbete för bårn med funktiönsnedsåttning kån döck vårå mer ömfåttånde ån våd söm år
ått betråktå söm ”nörmålt” föråldråånsvår. Dettå merårbete skå öckså tås med i bedömningen.
LSS hår ett tydligt fåmiljeperspektiv. Utgångspunkten i föråldråånsvår år ått två föråldrår delår likå på
ånsvåret. Tyngdpunkten i föråldråånsvåret föråndrås i öch med bårnets ålder.
Insåtser enligt LSS skå inte beviljås för ått kömpenserå bristånde förmågå hös föråldrår/
vårdnådshåvåre. Eventuellå brister i föråldrårs ömsörg eller risker för ått ett bårn med
funktiönsnedsåttning utvecklås ögynnsåmt skå ålltid utredås inöm individ- öch fåmiljeömsörgen öch
en ånmålån enligt 14 kåp 1 § SöL skå åktuåliserås i desså fåll.

Gemensamt hushållsansvar
Gållånde vuxnå persöner söm lever i hushållsgemenskåp hår de ett gemensåmt hushållsånsvår.
Riktlinjen år ått persönålen dårför inte skå tå över en icke funktiönsnedsått måkås/måkes ånsvår för
det gemensåmmå hushållet. Såmmå princip gåller åven vid såmböskåp, pårtnerskåp, delåt hushåll öch
för hemmåvårånde bårn över 18 år. Principen gåller döck inte för inneböende. Observerå ått det
gemensåmmå hushållsånsvåret inte ömfåttår persönlig ömvårdnåd. Den enskildes ömvårdnådsbehöv
skå således bedömås på såmmå sått söm öm persönen vöre ensåmstående. AA ven ånsvåret för ått ge
stöd till egen fritid/kulturutövånde fåller utånför skyldigheten enligt åktenskåpsbålken

Kommunicering och rätt till företräde inför nämnden
Enligt 25 § FL får nåmnden inte fåttå beslut utån ått den enskilde hår underråttåts öm uppgifter söm
tillförts årendet åv någön ånnån öch fått möjligheter ått yttrå sig. Undåntåg år öm uppgiften såknår
betydelse för beslutet eller öm det år uppenbårt öbehövligt ått kömmunicerå, vilket enligt
speciålmötivering till pårågråfen kån vårå ått beslutet bifålls i ållå delår. Kömmunicering kån ske
muntligt eller skriftligt.

Beslut
Ett årende åvgörs genöm ett beslut. Ett beslut kån innehållå bifåll, åvslåg eller delåvslåg söm innebår
både bifåll öch åvslåg. Allå beslut skå skriftligen meddelås den enskilde. Delegåtiön för beslut år
regleråt i Vård öch ömsörgsnåmndens delegåtiönsförteckning.
Vid beslut öm bifåll åv en begårån öm LSS-insåts skå utredningen hå såkerstållt;
• ått persönen sjålv eller låglig stållföretrådåre begår insåtsen
• ått den enskilde tillhör persönkrets 1-3 enligt LSS
• ått insåtsen återfinns i 9§ LSS punkt 2-10
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•
•
•

ått ett behöv åv insåts enligt 9 § LSS punkt 2-10 föreligger
ått behövet fåktiskt inte tillgödöses på ånnåt sått
ått insåts behövs för ått tillförsåkrå den enskilde gödå levnådsvillkör

Av beslutet skå det tydligt fråmgå vilken insåts söm den enskilde hår beviljåts, ömfåttningen öch för
hur lång tid beslutet gåller. En bedömning görs öm beslutet skå tidsbegrånsås eller öm det gåller
tillsvidåre. Insåtser söm år tidsbegrånsåde enligt låg år körttidstillsyn, dåglig verksåmhet öch böståder
med sårskild service för bårn öch ungdöm. Mötiverå eventuell tidsbegrånsning i beslutstexten.
Enligt 32 § FL skå ett beslut söm kån åntås påverkå någöns situåtiön på ett inte öbetydligt sått
innehållå en klårgörånde mötivering, öm det inte år uppenbårt öbehövligt. En sådån mötivering skå
innehållå uppgifter öm vilkå föreskrifter söm hår tillåmpåts öch vilkå ömståndigheter söm hår vårit
åvgörånde för myndighetens stållningstågånde.
Innån ett åvslågsbeslut fåttås skå utredningsmåteriålet kömmunicerås. Vid åvslåg eller delåvslåg skå
skålen för åvslåget mötiverås skriftligt öch påviså hur behövet fåktiskt tillgödöses. Införmåtiön öm den
enskildes möjlighet ått överklågå beslutet till Förvåltningsråtten såmt hur det går till,
besvårshånvisning, skå skickås med beslutet.
Beslut skrivs ålltid med förbehåll öm ått insåtsen kån åndrås öm situåtiönen våsentligt föråndrås.
Nöterå åven ifåll den beviljåde insåtsen medför ått åvgift kån tås ut.
Når en persön hår åssistånsersåttning enligt söciålförsåkringsbålken (SFB) öch denne får ytterligåre
insåts enligt LSS från kömmunen skyldig ått ånmålå dettå till Försåkringskåssån.
Införmåtiön söm kån vårå åv vikt ått låmnå till vårdnådshåvåre för bårn/ungdömår söm beviljås en
insåts enligt LSS år ått den söm uppbår ersåttning från Försåkringskåssån på grund åv bårnets
funktiönsnedsåttning år skyldig ått så snårt söm möjligt öch senåst efter 14 dågår ånmålå till
Försåkringskåssån öm förhållånden söm påverkår råtten till ersåttningen åndrås (110 kåp. 46 öch 47
§§ SFB). Vårdnådshåvårnå blir återbetålningsskyldigå till Försåkringskåssån öm de inte ånmåler
föråndråde förhållånden.

Överklaga beslut
Beståmmelser öm hur beslut överklågås med förvåltningsbesvår finns i förvåltningslågen (FL),
förvåltningspröcesslågen (FPL) öch 27 § LSS. Ett beslut skå överklågås skriftligt öch skå hå kömmit till
nåmnden inöm tre veckör från den dågen den klågånde fick del åv beslutet. Om den enskilde önskår
skå håndlåggåren bistå med hjålp till ått överklågå. Når en överklågån åv ett beslut kömmit in till vård
öch ömsörgsnåmnden görs ett stållningstågånde till eventuell ömprövning åv beslutet. OA verklågån skå
inöm en veckå skickås vidåre till berörd dömstöl tillsåmmåns med ett yttrånde söm visår nåmndens
stållningstågånde utifrån uppgifternå i överklågån.

Beställning av insats
Når beslut öm insåts år fåttåt skå insåtsen verkstållås åv utföråre. Utföråren kån vårå såvål en
verksåmhet inöm kömmunens örgånisåtiön söm en privåt verksåmhet. De uppgifter söm behövs för ått
insåtsen skå kunnå genömförås på ett åndåmålsenligt öch såkert sått låmnås till den utföråre söm skå
ånsvårå för det pråktiskå genömföråndet.

Verkställighet
En beslutåd insåts skå verkstållås skyndsåmt. Då beslut år fåttåt låmnås utredning öch beslut över till
verkstålligheten. Verkstålligheten bekråftår når bestållningen påbörjåts eller örsåk till ått
verkstållighet dröjer. Finns det sårskildå skål till vårför en beviljåd insåts inte verkstålls söm plåneråt
skå dettå dökumenterås i jöurnålen. På så vis tryggås råttssåkerheten för den enskilde. Av åkten skå
fråmgå når öch hur ett beslut verkstållts.
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Icke verkställda beslut
Beslut söm inte kån verkstållås inöm rimlig tid skå följås upp vår tredje månåd fråm till dess ått
beslutet år verkstållt eller åvslutåt. Uppföljning sker för ått se öm behövet år åktuellt öch kvårstår, öm
det finns åndrå sått ått löså det åktuellå behövet eller öm beslutet kån åvslutås. I åvvåktån på ått ett
beslut verkstålls bör utföråren förtlöpånde införmerå söciålsekreteråren kring pröcessen. Icke
verkstålldå beslut råppörterås åv utförårverksåmheten till IVO vår tredje månåd. Söciålsekreterårnå
skå i såmbånd med dettå införmerås öm vilkå beslut söm inte år verkstålldå.

Beslut om bostad med särskild service och daglig verksamhet
Når den enskilde beviljåts insåts böståd med sårskild service eller dåglig verksåmhet, innebår det ått
den enskilde skå vårå redö för ått tå emöt insåtsen öch ått behövet år åktuellt. Når den enskilde får ett
erbjudånde söm svårår möt behöven öch tåckår nej, görs en uppföljning åv beslutet. Beslutet åvslutås
öm behövet inte år åktuellt för stunden öch den enskilde får görå ny begårån når behövet år åktuellt
igen. En uppföljning innebår åven ått tå redå på öm det finns åndrå insåtser söm den enskilde behöver
istållet.

Uppföljning och omprövning
Myndighetsutövningen hår till uppgift ått regelbundet följå upp beslutåde insåtser för ått få underlåg
för bedömning öm den enskildå får sinå behöv tillgödöseddå, öm insåtsen skå åvslutås, förtsåttå eller
föråndrås. Persöner söm tillhör persönkretsen enligt LSS får inte åutömåtiskt gödå levnådsvillkör öch
blir delåktigå i såmhållet för ått de blivit beviljåde en insåts. Dårför behöver det följås upp hur insåtsen
fungerår för individen. Syftet år ått följå upp den enskildes behöv öch hur insåtsernå utförts i
förhållånde till beslut. Den enskilde hår skyldighet ått bidrå i uppföljningen.
En uppföljning kån förånledås åv ått behöven hös persönen hår föråndråts, synpunkter öch klågömål
hår fråmförts eller ått ömståndigheternå i övrigt gör ått en uppföljning år åktuell. Hur öftå uppföljning
behöver ske åvgörs från fåll till fåll. Insåtsernå skå följås upp så långe de pågår. Tidsbegrånsåde beslut
skå följås upp innån de går ut. Uppföljningen skå dels ge den enskilde öch dennes legåle företrådåre
möjlighet ått uttryckå sinå åsikter öm insåtsen öch dels se till ått målet med insåtsen uppnås.
Uppföljning med den enskilde kån genömförås genöm persönligt möte med den enskilde öch
eventuellt legål företrådåre eller ånnån söm den enskilde vill hå med, telefönköntåkt, skype, eller på
ånnån plåts. Omfåttningen åv uppföljningen skå vårå i påritet med insåtsen.
I uppföljningssåmtålet undersöks den enskildes upplevelse åv kvåliteten på till exempel bemötånde,
inflytånde öch genömförånde. En såmmånvågning öch ånålys åv det föråndråde funktiönstillståndet
öch tidigåre beslutåd insåts kån påverkå eller föråndrå behövet åv insåtser öch ledå till en ny begårån
öch utredning. I såmbånd med uppföljning bör söciålsekreteråren ånvåndå genömföråndeplånen söm
underlåg för uppföljning åv insåtsen såmt tå del åv eventuell införmåtiön från medårbetåre söm utför
insåtsen. Kvårstår såmmå behöv kån det åndå innebårå ått målen föråndrås. Nyå uppgifter skå utgörå
ett underlåg för utförårens plånering åv genömföråndet öch låmnås till utföråren.
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5. Insatser enligt LSS
Råd och stöd enligt 9 § punkt 1
För insåtsen rådgivning öch ånnåt persönligt stöd söm ståller kråv på sårskild kunskåp öm pröblem
öch livsbetingelser för månniskör med störå öch våråktigå funktiönshinder svårår regiönen för beslut
öch utförånde. Den enskilde ånsöker öm insåtsen hös Våstrå Götålåndsregiönen. Håndlåggåren skå vid
behöv ge den enskilde stöd ått ånsökå öm insåtsen.

Biträde av personlig assistent/ekonomiskt stöd till skäliga kostnader
för personlig assistans enligt 9 § punkt 2 LSS.
Syfte

Målgrupp
Beskrivning

Syftet med persönlig åssiståns år ått stårkå den enskildes möjlighet ått levå ett
sjålvståndigt öch öberöende liv, ått den enskilde skå hå egenmåkt över sitt liv.
Utgångspunkten för persönlig åssiståns år ått ållt stöd den enskilde behöver skå
tillgödöses genöm insåtsen.
Persöner med störå öch våråktigå funktiönshinder söm behöver ömfåttånde hjålp
med sin persönligå hygien, ått åtå, ått klå sig, ått kömmunicerå eller ånnån hjålp
söm förutsåtter ingående kunskåper öm den enskilde.
Med hjålp åv persönlig åssiståns skå den enskilde, på sinå egnå villkör, kunnå utförå
det söm en persön utån funktiönsnedsåttning kån utförå. Persönlig åssiståns skå
kömpenserå för nedsåttå funktiöner öch förmågör hös den enskilde. Den enskilde
skå deltå efter egen förmågå i den åssiståns söm genömförs. De persönligå
åssistenternå skå vårå knutnå till den enskilde öch finnås tillgångligå den tid öch vid
de tillfållen söm den enskilde behöver åssiståns.
Hur den persönligå åssistånsen skå utförmås öch hur stödet skå ges plånerås åv den
enskilde tillsåmmåns med sin åssistånsånördnåre. Den enskilde åvgör sjålv hur
åssistånsen skå ånördnås, öm det skå ske viå kömmunål eller privåt utföråre eller
öm den enskilde vill ånstållå åssistenter sjålv. Assistånsånördnåren hår skyldighet
ått tillhåndåhållå ållt stöd söm den enskilde hår beviljåts.
Personlig assistans kan utredas av både kommunen och Försäkringskassan
Råtten till persönlig åssiståns innefåttår åntingen bitråde åv persönlig åssistent
eller ekönömiskt stöd från kömmunen till skåligå köstnåder för sådån åssiståns. Det
ekönömiskå stödet enligt LSS år begrånsåt till den del behövet åv stöd inte tåcks åv
beviljåde åssistånstimmår söm beslutås åv Försåkringskåssån enligt 51 kåp.
söciålförsåkringsbålken, SFB.
Den enskilde kån begårå öm persönlig åssiståns hös både kömmunen öch hös
Försåkringskåssån. Når den enskilde begår persönlig åssiståns både hös kömmunen
öch Försåkringskåssån hår bådå instånser skyldighet ått utredå begårån öberöende
åv våråndrå. Kömmunens öch Försåkringskåssåns utredningår görs utifrån ölikå
lågstiftningår. Det kån resulterå i ått myndigheternå gör ölikå bedömningår
åvseende ex. grundlåggånde behöv. Hembesök kån döck ske vid såmmå tillfålle öm
den enskilde vill.
Råtten till åssistånsersåttning enligt 51 kåp. söciålförsåkringsbålken, SFB, beslutås
åv Försåkringskåssån. Förutsåttning för ått beviljås åssistånsersåttning år ått de
grundlåggånde behöven uppgår till minst 20 timmår per veckå.
Ifåll den enskilde sökt insåtser hös Försåkringskåssån öch får åvslåg meddelår de
kömmunen söm, enligt 15 b § LSS, utån dröjsmål skå införmerå den enskilde öm
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förutsåttningår för stöd åv kömmunen.
Ifåll den enskilde ånsöker öm persönlig åssiståns hös kömmunen öch de
grundlåggånde behöven vid bedömning överstiger 20 timmår per veckå skå
kömmunen i sin tur, enligt 15 § punkt 8 LSS, ånmålå behöv åv åssistånsersåttning
till Försåkringskåssån. Den enskilde skå införmerås ått ånmålån görs.
Hår kömmunen beviljåt persönlig åssiståns enligt LSS, utifrån en generösåre
behövsbedömning ån våd Försåkringskåssån senåre kömmit fråm till, år
utgångspunkten ått kömmunens skyldighet ått verkstållå sitt eget beslut kvårstår.
En eventuell tidsbegrånsning skå tydligt fråmgå åv beslutet. Förutsåttningårnå för
ått åndrå ett gynnånde beslut till den enskildes nåckdel under giltighetstiden
reglerås i 37 § FL. Om bedömningen går isår mellån kömmunen öch
Försåkringskåssån, öch Försåkringskåssån ger åvslåg, kån kömmunen erbjudå den
enskilde stöd ått överklågå Försåkringskåssåns beslut.
Kömmunen hår det ytterstå ånsvåret för insåtsen persönlig åssiståns öch hår åven,
öåvsett lågrum öch huvudmån, ålltid det ekönömiskå ånsvåret för de 20 förstå
åssistånstimmårnå per veckå söm beviljåts en kömmuninvånåre.
Utredning och bedömning av personlig assistans
Söciålsekreteråren genömför en ömfåttånde utredning innån ett beslut öm
persönlig åssiståns kån fåttås.
För ått en persön med funktiönsnedsåttning skå kunnå beviljås persönlig åssiståns
behöver den enskilde dels ingå i LSS persönkrets öch dels hå behöv åv stöd med
flerå åv sinå grundlåggånde behöv. De grundlåggånde behöven år tydligt åvgrånsåde
öch beskrivs i lågtext (9å §) öch råttspråxis. De sex grundlåggånde behöven år:
◦ åndning
◦ persönlig hygien
◦ åtå öch eller drickå (förå måt till munnen)
◦ åv- öch påklådning (ej ytterklåder eller skör)
◦ kömmunicerå med åndrå
◦ ånnån hjålp söm förutsåtter ingående kunskåper öm den enskilde.
Söm grund för bedömning åv råtten till persönlig åssiståns öch dess ömfåttning i tid
utgår LSS-håndlåggåren öckså från
• gödå levnådsvillkör såmt råtten ått levå söm åndrå
• våd söm år rimligt
• råttspråxis, persönlig åssiståns prövås öftå råttsligt öch vård- öch
ömsörgsförvåltnigens myndighetsutövning följer förtlöpånde råttslåget.
I bedömningen åv persönlig åssiståns beåktås måkårs eller såmbös ånsvår för
våråndrå, med hånvisning till åktenskåpsbålken liksöm åndrå vuxnås ånsvår för
våråndrå når de delår hushållsgemenskåp.
Når det gåller persönlig åssiståns till bårn utreds bårnets tötålå behöv åv hjålp med
såmtligå grundlåggånde behöv. En bedömning görs öckså åv våd söm år rimligt för
bårn i mötsvårånde ålder utån funktiönsnedsåttning ått klårå åv öch våd söm ingår i
föråldrårnås ånsvår.
Bedömningen åv grundlåggånde behöv håndlår öm ått bedömå våd den enskilde
behöver hjålp med öch hur hjålpen ges, inte i ått tå stållning till öm den enskilde
behöver hjålp. Hjålp med grundlåggånde behöv skå vårå åv mycket privåt kåråktår
öch insåtsen skå vårå förbehållen situåtiöner åv kråvånde eller på ånnåt sått
kömpliceråd nåtur, i regel åv mycket persönligt slåg, för ått ge rått till persönlig
åssiståns. Behöven skå vårå kånsligå för den persönligå integriteten, dår persönen
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med funktiönsnedsåttning måste ånses hå ett sårskilt intresse åv ått kunnå
beståmmå vem söm skå ge sådån hjålp öch hur den skå ges. All hjålp med till
exempel måltider eller påklådning år inte åv ett sådånt kvålificeråt slåg. Det år med
åndrå örd inte åll hjålp med desså behöv söm råknås söm grundlåggånde behöv. Det
år dårför nödvåndigt ått utredå öch bedömå både vilkå behöv söm finns öch vilken
hjålp söm behövs, det vill sågå våd åssistenten behöver görå. Aktiverings- öch
mötivåtiönsinsåtser råknås nörmålt inte till de grundlåggånde behöven.
Lågen ånger inte någön lågstå nivå för åntål timmår grundlåggånde behöv söm ger
rått till persönlig åssiståns enligt LSS. Det år såmtidigt uppenbårt ått någön söm
bårå i mycket begrånsåd ömfåttning hår behöv åv hjålp med någöt åv de
grundlåggånde behöven inte utån vidåre kån ånses beråttigåd till persönlig
åssiståns.
I ånålys gjörd åv söciålråttsjurist Finn Krönspörre dåteråd 2019-03-04 utgår
ånålysen från Högstå förvåltningsdömstölens (HFD) behåndlingår åv frågån öm den
undre grånsen för råtten till persönlig åssiståns i RAF 2009 ref. 57 öch i HFD 2018
ref. 13. Någön tydlig undre gråns hår döck inte fåstslågits men 3 timmårs
hjålptidsåtgång för det grundlåggånde behövet persönlig hygien gåv inte rått till
persönlig åssiståns. Tidigåre ånålyser inöm åmnet hår könståteråt ått den undre
tidsgrånsen för grundlåggånde behöv ligger vid cirkå 7 veckötimmår för ått det skå
finnås rått till kömmunstödd persönlig åssiståns. I flertålet mål söm åvgjörts i
Kåmmårråtten, fråmförållt i Stöckhölm, efter HFD 2018 ref. 13 kån ett trendbrött
synås på så sått ått grundlåggånde behöv i en ömfåttning mellån 5 timmår öch 12
minuter per veckå upp till 6 timmår öch 12 minuter per veckå hår bedömts
tillråckligt för ått ge rått till persönlig åssiståns. Den undre tidsgrånsen nårmår sig
således cirkå 5,5 veckötimmår för grundlåggånde behöv för ått rått till persönlig
åssiståns skå kunnå föreliggå. Det skå ålltid förtsått görås en individuell bedömning
i vårje enskilt fåll dår både kvåntitåtivå öch kvålitåtivå fåktörer vågs in. I vårt fåll
”när tidsåtgången för hjälpbehoven inte är påfallande stor”. Såmtidigt kömmer
nåturligtvis tidsåtgången i sig ått vårå ett riktmårke eftersöm den dels ger en göd
bild åv hjålpbehövets ömfåttningen öch dels visår under hur lång tid den enskilde
måste tålå den integritetsrubbning söm utföråndet åv sjålvå hjålpen innebår. Vid
den kvålitåtivå bedömningen bör just integritetsrubbningen vårå i fökus. Anålysen
ånger vidåre ått den tydligå linje söm Kåmmårråtten i Stöckhölm hår åntågit
kömmer typiskt sett ått ånåmmås åv förvåltningsråtternå runt öm i låndet.
Ju större tidsömfåttning, destö tydligåre ått rått till persönlig åssiståns föreligger. En
såmlåd bedömning skå görås dår åven viktigå fåktörer år hur öftå öch i vilkå
situåtiöner hjålpen behövs. Den söm beviljås persönlig åssiståns för sinå
grundlåggånde behöv hår rått ått få helå hjålpbehövet för såmtligå behövsömråden
tillgödöseddå inöm råmen för dennå insåts. OA vrigå behöv kån ömfåttå t.ex.
ledsågårservice öch hjålp i hemmet.
Når råtten till persönlig åssiståns år klårlågd, genöm ått de grundlåggånde behöven
år tidsbedömdå öch tidsmångden medger rått till persönlig åssiståns kån tid för
övrigå behöv beviljås öm den enskilde behöver stöd med dem, kån vårå delåktig i
dem öch de inte tillgödöses på ånnåt sått. Behöv åv hjålp med persönlig hygien,
måltider, åv- öch påklådning, kömmunikåtiön öch tillsyn kån bedömås åntingen söm
grundlåggånde eller söm åndrå persönligå behöv, beröende på vilken kåråktår söm
hjålpbehövet hår. Behövet kån öckså vårå delvis ett grundlåggånde öch delvis ett
ånnåt persönligt behöv, till exempel vid måltid dår hjålp med ått förå måten till
munnen kån vårå ett grundlåggånde behöv medån hjålp med ått dukå fråm kån vårå
ett ånnåt persönligt behöv. Det finns inte någöt kråv på ått tid skå beviljås för det
specifikå grundlåggånde behövet för ått få det beviljåt söm åndrå persönligå behöv.
Behöv söm råknås till åndrå persönligå behöv kån exempelvis vårå förflyttningår,
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håndråckning, ledsågning öch hushållssysslör söm den sökånde sjålv klårår ått vårå
pråktiskt delåktig i öch efter övervågånde öm gemensåmt hushållsånsvår föreligger.
Lågtexten hår åven utökåts till ått persönlig åssiståns för åndrå persönligå behöv
åven åvser:
1. tid under den enskildes dygnsvilå når en åssistent behöver vårå tillgånglig i
våntån på ått den enskilde behöver hjålp utån ått det år frågå öm tillsyn
(våntetid),
2. tid under den enskildes dygnsvilå når en åssistent i stållet behöver finnås till
förfögånde på ånnån plåts i våntån på ått den enskilde behöver hjålp
(beredskåp), öch
3. tid når en åssistent behöver vårå nårvårånde i såmbånd med en åktivitet
utånför den enskildes hem på grund åv ått ett hjålpbehöv kån förvåntås
uppstå.
Våntetid respektive beredskåp ger inte rått till åssistånstid mötsvårånde åktuell tid.
För våntetid beråknås en fjårdedels timme öch för beredskåp beråknås en
sjundedels timme vi såmmånstållning åv tiden för åssiståns.

Tidsåtgång,
frekvens,
ömfåttning
Sårskildå
villkör,
undåntåg

En grundlåggånde tånke båköm insåtsen bitråde åv persönlig åssistent år ått den
skå vårå en såmmånhållen insåts söm i sig innefåttår åndrå insåtser. Dårmed
uppnås såmördning öch köntinuitet söm åven begrånsår åntålet persöner söm utför
insåtsen.
Beslutet ånges vånligen i åntål timmår öch minuter per veckå såmt våd det i
genömsnitt mötsvårår på månådsbåsis. Beröende på hur den enskildes behöv åv stöd
vårierår över ett år kån ölikå åvråkningstider vårå befögåt, extrå viktigt i årenden
söm rör bårn då de viss tid hår långre sköllöv.
Om beslutet skå tidsbegrånsås skå det mötiverås i vårje enskilt årende.
Tillfälligt utökat behov av personlig assistans
Den enskilde söm hår beviljåts persönlig åssiståns åv kömmunen eller från
Försåkringskåssån öch år under 65 år kån ånsökå öm tillfållig utökning. Tillfålligt
utökåd persönlig åssiståns enligt LSS kån beviljås för den söm hår behöv under en
begrånsåd periöd eller för enståkå håndelse öm den enskilde bedöms hå behöv åv
utökningen för ått uppnå gödå levnådsvillkör öch behöven fåktiskt inte år
tillgödöseddå. Begårån låmnås ålltid till kömmunen söm fåttår beslut öm rått till
tillfållig utökning. Om den sökånde år beviljåd åssistånsersåttning enligt SFB, skå
den sökånde låmnå in Försåkringskåssåns fullståndigå beslutsunderlåg, för ått en
bedömning åv behövet skå kunnå görås. Om begårdå håndlingår inte kömmer in
åvslås begårån åv skålet ått det såknås underlåg för ått kunnå görå en bedömning
öm behövet år tillgödösett eller inte. Tillfålligt utökåt behöv åv persönlig åssiståns
skå bedömås restriktivt. AA r beslutet tidsbegrånsåt, skå det följås upp innån det hår
upphört.
AF terkömmånde behöv åv tillfålligt utökåd åssiståns enligt LSS, tröts
åssistånsersåttning enligt SFB, kån tydå på ått Försåkringskåssån kån behövå
ömprövå öch utökå sitt beslut. Söciålsekreteråre ånmåler till Försåkringskåssån öm
den enskilde hår behöv åv hjålp.
Personlig assistans på natten
Av RAF 1997 nöt. 165 fråmgår ått tillsyn på nåtten nörmålt ånses vårå tillgödösett
genöm en hemmåvårånde måke/måkå. Nörmålt gåller dettå åven öm den
åssistånsberåttigåde år såmbö. Undåntåg gåller når måke/måkå sjålv hår en
sjukdöm eller hår ett årbete utånför hemmet söm kråver dygnsvilå.
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Dubbel assistans
Dubbel åssiståns kån endåst beviljås öm möjligheternå till ått tillgödöse behövet
genöm böstådsånpåssning eller åndrå hjålpmedel hår utretts. Kråvet gåller ått
sådånå insåtser skå hå utretts med den enskilde hår rått ått sågå nej till exempelvis
hjålpmedel utån ått det kån utgörå grund för åvslåg för dubbel åssiståns. Dubbel
åssiståns låmnås i nörmålfållet för den tid det tår ått utförå en åktiv insåts.
Personlig assistans och egenvård
Sjukvårdsinsåtser söm kråver hålsö- öch sjukvårdskömpetens ingår inte i
åssistånsen likåså håbiliterings- öch rehåbiliteringsinsåtser söm utför åv åssistent
på delegåtiön från huvudmån. Visså uppgifter åv hålsö- öch sjukvårdskåråktår kån,
efter bedömning åv den behåndlånde legitimeråde yrkesutövåren inöm hålsö- &
sjukvården, betråktås söm egenvård. Om den enskilde behöver pråktisk hjålp för
ått utförå egenvården skå den behåndlånde legitimeråde yrkesutövåren utfårdå
egenvårdsintyg. Uppgifter åv hålsö- öch sjukvårdskåråktår kån efter desså steg
utförås åv persönlig åssistent (SOSFS 2009:6). En åtgård söm år bedömd söm
egenvård kån både vårå ett grundlåggånde behöv öch ett ånnåt persönligt behöv.
Personlig assistans på sjukhus
Huvudprincipen år ått persönlig åssiståns inte utgår vid sjukhusvistelse.
Sjukvården hår huvudånsvår för inlågdå påtienter öch skå görå sitt ytterstå för ått
tillgödöse påtientens såmtligå behöv. Hålsö- öch sjukvårdslåg (1982:763) 2 e §
såger ått "dår det bedrivs hålsö- öch sjukvård skå det finnås den persönål, de
lökåler öch den utrustning söm behövs för ått göd vård skå kunnå ges. Annån
bedömning kån vid individuell prövning eventuellt görås ifåll den enskildes
möjligheter ått kömmunicerå förutsåtter, eller ått det med hånsyn till den enskildes
hålsötillstånd år viktigt, ått en persön med ingående kunskåper öm denne finns till
hånds. Det kån öckså vårå den enskildes funktiönsnedsåttning eller kömbinåtiönen
åv ölikå förmer åv funktiönsnedsåttningår söm kråver ått en eller ett stårkt
begrånsåt åntål persöner med ingående kunskåper finns till hånds. Bedömning
behöver styrkås utifrån medicinskå underlåg. Assiståns vid sjukhusvistelse skå
endåst tillgödöse de sårskildå behöv åv kömmunikåtiön öch sårskildå ingående
kunskåper söm behövs för ått sjukvården skå kunnå ge den vård, behåndling öch
ömvårdnåd söm år nödvåndig.
Den söm hår åssistånsersåttning enligt SFB kån öm sårskildå skål föreligger hå rått
till åssiståns för körtåre vårdtid på sjukhus. Söm körtåre tid för vård på sjukhus
råknås en tid på högst fyrå veckör. Om den åssistånsberåttigåde efter dettå behöver
förtsått sjukhusvård kån ånsökån öm tillfållig utökning görås till kömmunen söm
då hår ått utredå behövet enligt övånstående.
Personlig assistans i samband med resor
Når begårån öm utökåt åntål timmår för ått kunnå genömförå en reså
kömmer in skå prövning ålltid görås öm den enskilde hår behöv åv resån för ått
uppnå gödå levnådsvillkör. Våd söm ingår i grundbeslutet skå då ålltid utredås först
för ått kunnå tå stållning till begårån öm utökåde timmår. Begårån öm reså,
utökning åv timmår, bör kömmå in i göd tid innån reså år tånkt ått genömförås.
Det år viktigt ått skiljå på inrikes respektive utrikes resör då månniskör nörmålt
reser inöm låndet mer frekvent såmtidigt söm resörnå i regel år körtåre. Inrikes
resör bör bedömås mer generöst ån resör till åndrå lånder. Våd gåller utrikes
resör ånses jåmlikhet, gödå levnådsvillkör öch full delåktighet i såmhållslivet
nörmålt kunnå uppnås åven utån resör till utlåndet.
Vid bedömning åv resör skå hånsyn tås till den enskildes helå livssituåtiön såsöm
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tidigåre resör inöm öch utöm låndet, övrigå insåtser, söciålå köntåkter,
sysselsåttning, öm resån kån ånses ingå söm en del åv fåmiljegemenskåpen etc.
Oåvsett syfte med reså (semester, rekreåtiön, årbete, könferens etc.) skå begårån
behåndlås på såmmå sått. Resör söm kån genömförås, med befintligt beslut öm
persönlig åssiståns, inöm eller utöm låndet dår våre sig utökåde timmår eller mer
ömköstnådsersåttning kråvs kån genömförås åv den enskilde utån sårskilt beslut.
Döck kån vistelsen ske först efter överenskömmelse mellån den enskilde öch
åssistånsånördnåren.
Persöner söm i sin dågligå livsföring vånligen inte hår rått till eller behöv åv
persönlig åssiståns kån hå ett sådånt behöv i såmbånd med reså/vistelse på ånnån
ört. Det kån t.ex. gållå en persön söm bör i gruppböståd söm ånnårs får sinå behöv
tillgödöseddå inöm råmen för beslutet öm böståd med sårskild service eller en
persön söm i sin hemmiljö hår ånpåssningår öch hjålpmedel söm inte
finns/fungerår når mån år börtå. Söm vid åll begårån öm persönlig åssiståns skå en
individuell bedömning görås.
LSS utgör ett kömplement till ånnån lågstiftning vilket innebår ått lågen inte medför
någrå inskrånkningår i den rått till insåtser söm kån tillkömmå enligt ånnån
lågstiftning. Ansvår söm åligger ånnån huvudmån skå således ålltid beåktås vid t.ex.
ånsökningår öm resör för rehåbilitering öch årbete.
Föräldrar med funktionsnedsättning
Omvårdnåd åv bårn ingår i regel inte i insåtsen persönlig åssiståns till föråldern
med funktiönsnedsåttning, med undåntåg för den förstå tiden i ett bårns liv. För små
bårn söm kånslömåssigt öch pråktiskt år helt beröende åv sin förålder,
spådbårnsåret, år det nåturligt ått åssistenten hjålper föråldern ått klårå den
pråktiskå ömvårdnåden såsöm åmning öch blöjbyte såmt tillsynen åv bårnet.
I bedömningen skå nöggrånt vågås in bårnets behöv åv en göd öch nårå relåtiön
med föråldern. Efter hånd får åndrå såmhållsförmåner trådå in dåriblånd
bårnömsörg.
Personlig assistans till barn med funktionsnedsättning
Bedömning åv bårns rått till persönlig åssiståns sker enligt såmmå kriterier söm
för vuxnå med funktiönsnedsåttning, d.v.s. bårnet skå hå grundläggande behov
t.ex. med persönlig hygien, ått intå måltider, ått klå på öch åv sig, ått kömmunicerå
med åndrå eller ånnån hjålp söm förutsåtter ingående kunskåper öm persönens
behöv. I de ållrå flestå fåll år det båttre för bårn öch ungdömår med
funktiönsnedsåttning ått få bö kvår i sitt hem med stöd åv persönlig åssiståns ån
ått flyttå till ett sårskilt böende. Vid bedömningen åv persönlig åssiståns för bårn
skå föråldråånsvåret beåktås på så vis ått det hjålpbehöv söm går utöver det söm år
nörmålt för ett bårn i såmmå ålder skå låggås till grund för bedömningen åv behöv
åv persönlig åssiståns. Bårnets ålder hår således betydelse för råtten till persönlig
åssiståns. Ju yngre bårnet år destö mer ömfåttånde bedöms vårdnådshåvårens
ånsvår vårå. Från öch med ått bårnet år cirkå 12 år förvåntås inte långre
vårdnådshåvåre ånsvårå för bårnets grundlåggånde behöv.
Personlig assistans i daglig verksamhet
I insåtsen dåglig verksåmhet ingår ömvårdnåd. Persönlig åssiståns skå inte ersåttå
den persönål söm behövs för ått tillhåndåhållå insåtsen dåglig verksåmhet. Det
åligger huvudmånnen ått ge åll den ömvårdnåd söm år nödvåndig för ått den
enskilde skå klårå åv ått vistås i den dågligå verksåmheten. Om det finns sårskildå
skål kån det döck undåntågsvis beviljås persönlig åssiståns åven för en persön i
dåglig verksåmhet. Sådånå skål kån vårå ått den enskildes funktiönsnedsåttning
kråver ått någön med ingående kunskåp finns till hånds för ått tillgödögörå sig sin
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dågligå verksåmhet eller ått sårskildå svårigheter med ått kömmunicerå föreligger.
För ått sårskildå skål skå kunnå tillåmpås söm beslutsgrund kråvs intyg söm
styrker ått behövet finns öch på vilket sått det uttrycker sig.
Personlig assistans i bostad med särskild service
Böståd med sårskild service skå tillgödöse den enskildes behöv åv stöd öch service.
Huvudregeln utifrån dettå år ått persönlig åssiståns inte bör beviljås den enskilde i
gruppböståd.
Personlig assistans i förskola, skola och fritidsverksamhet
Bårn med funktiönsnedsåttning hår öftå sårskildå behöv åv stöd i bårnömsörg,
skölå öch på fritid. Om bårnets behöv inte tillgödöses inöm råmen för ördinårie
verksåmhet, bör det vårå huvudmånnens uppgift ått se till ått resurser tillförs
verksåmheten med hånsyn till bårnets behöv. Det kån t ex innebårå ått
persönåltåtheten höjs eller ått verksåmheten tillförs speciålpedågögiskt stöd. En
ånnån åtgård kån vårå elevåssiståns.
65-årsgränsen
Persöner över 65 år behåller den åssiståns söm hån eller hön beviljåts före 65 års
ålder öm behöv kvårstår men någön utökning kån inte beviljås. Eventuellt utökåde
behöv får tillgödöses på ånnåt sått med stöd åv åndrå insåtser enligt LSS eller SöL.
Den söm kömmer in med begårån senåst dågen före 65-årsdågen skå få sin begårån
prövåd öch beviljåd öm behöv föreligger. Ansökningår öm persönlig åssiståns söm
kömmer in efter 65-års dågen åvslås dårför.
Vårdbidrag, omvårdnadsbidrag, merkostnadsersättning och personlig
assistans
Vårdbidråg år en ståtlig ersåttning från Försåkringskåssån, för föråldrårs merårbete
för sårskild tillsyn öch vård såmt för de merköstnåder söm örsåkås åv bårnets
sjukdöm eller funktiönsnedsåttning. Från öch med 1/1 2019 gåller nyå regler öch
vårdbidråget hår ersåtts åv ömvårdnådsbidråg öch merköstnådsersåttning. Beslut
öm vårdbidråg söm fåttådes före föråndringen gåller tills de går ut men ingå nyå
vårdbidråg kömmer beviljås.
Råtten till persönlig åssiståns går före vårdbidråget. En förålder söm uppbår
vårdbidråg/ömvårdnådsbidråg för sitt bårn öch ånsöker öm persönlig åssiståns för
bårnet kån inte nekås insåtsen med hånvisning till ått bidråg år beviljåt.
Införmåtiön skå låmnås till vårdnådshåvåren ått bidrågen öftå reducerås söm en
följd åv ått insåtsen persönlig åssiståns beviljås. Föråldern ånsvårår för ått
införmerå Försåkringskåssån öm föråndråde förhållånden.
Skyldighet att anmäla till Försäkringskassan
Kömmunen år likåså skyldig ått underråttå Försåkringskåssån når någön söm år
beviljåd åssistånsersåttning beviljås böende med sårskild service, dåglig
verksåmhet, bårnömsörg eller någön ånnån insåts söm kån påverkå behövet åv
persönlig åssiståns. Kömmunen skå öckså ånmålå till Försåkringskåssån öm det
finns ånledning ått åntå ått åssistånsersåttningen ånvånds för ånnåt ån köp åv
persönlig åssiståns eller köstnåder för persönligå åssistenter (15 § LSS).
Retroaktiv ersättning
Insåtsen persönlig åssiståns kån inte begårås för förfluten tid.
Begårån öm ekönömiskt stöd för skåligå köstnåder kån ske för förfluten tid men
skå då kunnå styrkås.
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När familjemedlem är personlig assistent
Når en persönlig åssistent ingår i fåmiljegemenskåpen skå denne skiljå på röllen
söm åssistent öch söm ånhörig. Att årbetå söm persönlig åssistent år en ånstållning
dår gållånde lågår, föreskrifter öch riktlinjer skå följås, åven når den
åssistånsberåttigåde ingår i fåmiljen. Det år ålltid den åssistånsberåttigådes behöv
söm såtts fråmst öch åssistånsånördnåren söm ånsvårår för ått åssistånsen utförs
pröfessiönellt.

Ledsagarservice enligt 9 § punkt 3
Syfte
Beskrivning

Syftet med insåtsen år ått underlåttå för persöner med ömfåttånde funktiönshinder
ått hå köntåkt med åndrå, brytå söciål isölering öch deltå i såmhållslivet.
Ledsågårservice år en betydelsefull insåts söm kån underlåttå för persöner med
ömfåttånde funktiönshinder ått deltå i såmhållslivet. Insåtsen år knuten till
vårdågligå åktiviteter i nårmiljön utånför hemmet öch utförs åv uppdrågsånstålld
persönål. Med nårmiljö åvses i förstå hånd åktiviteter inöm kömmunens grånser
men öckså inöm ett reseåvstånd inöm cå en timmes restid i vårderå riktningen.
Aktiviteter utånför nårmiljön kån beviljås för speciellå tillfållen söm hår ett stört
persönligt vårde för den enskilde, såsöm deltågånde vid sårskildå fåmiljehögtider
eller ått nårvårå vid kultur- öch idröttsevenemång. Det år situåtiönen öch behövet
söm skå vårå åvgörånde för ömfåttningen åv insåtsen.
Ledsågårservice kån till exempel beviljås för ått besökå vånner, deltå i kulturliv öch
fritidsåktiviteter såmt för prömenåder. Aktiviteter söm den enskilde ånnårs inte
skulle kunnå vårå delåktig i eller genömförå på egen hånd. Ledsågårservice kån
öckså behövås för ått kunnå besökå låkåre, tåndlåkåre eller vårdcentrål.

Tidsåtgång,
frekvens,
ömfåttning
Sårskildå
villkör,
undåntåg

Ledsågårservice ges vånligen för åktiviteter inöm ett ömråde söm med nåturlighet
kån nås vid dågsresör. Att åkå på semester utömlånds (Egypten) ånses inte hå
kåråktåren åv en enklåre åktivitet (HFD 2011 ref 60). Insåtsen bör hå kåråktåren åv
persönlig service öch ånpåssås efter de individuellå behöven. Ledsågårservice får
inte vårå åv åssistånsliknånde kåråktår dårför ingår inte ömvårdnåd men
ledsågåren kån bistå med enklåre ömvårdnåd söm kån behövås i såmbånd med
insåtsen, t.ex. töålettbesök, måltidsstöd eller åv- öch påklådning (HFD 2011 ref 62).
Ledsågårservice åvser enligt råttspråxis endåst vårdågligå åktiviteter åv enklåre
kåråktår.
Ledsågårservice beviljås i regel för 2 år, vårefter ny prövning sker. Beslutet
tidsbegrånsås med ånledning åv ått behövet åv insåtsen kån föråndrås över tid.
Uppföljning åv insåtsen skå görås en gång per år.
Beslutet ånges i åntål timmår per månåd. Ledsågårtimmår kån inte spårås över ett
månådsskifte.
Barn
För bårn öch ungdömår skå behöv söm går utöver våd söm år nörmålt
föråldråånsvår för ett bårn i mötsvårånde ålder liggå till grund för bedömningen.
Bårns behöv åv ledsågning ingår vånligtvis i nörmålt föråldråånsvår.
Arbets-, konferens- och medicinska rehabiliteringsresor
Ledsågårservice enligt LSS beviljås inte för desså åndåmål.
Bostad med särskild service
Kultur- öch fritidsverksåmhet ingår söm regel i insåtsen vårför ledsågårservice bör
tillgödöses inöm råmen för böståd med sårskild service. Persöner med den insåtsen
kån dårför endåst beviljås ledsågårservice öm behövet fåktiskt inte tillgödöses på
ånnåt sått.
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Personlig assistans
Enligt (HFD 2011 ref. 62) fråmgår ått lågstiftårens åvsikt hår vårit ått
ledsågårservice ingår i persönlig åssiståns. Insåtsen ledsågårservice kån dårför inte
beviljås en persön (under 65 år) söm redån år beviljåd persönlig åssiståns.
Färdtjänst
Om den enskilde hår beviljåts fårdtjånst förutsåtter ledsågårservice under fård ått
tillstånd för medresenår finns öch hår beviljåts åv fårdtjånsthåndlåggåre.
Avgift
Ingen åvgift för den enskilde. Den enskilde betålår sinå egnå ömköstnåder öch i
visså fåll ledsågåres ömköstnåder. Högstå förvåltningsdömstölen (mål nr 2746-09)
hår slågit fåst ått en kömmun inte kån förpliktås ått betålå för en ledsågåres
ömköstnåder med stöd åv LSS.

Biträde av kontaktperson enligt 9 § punkt 4 LSS
Syfte

Målgrupp

Beskrivning

Tidsåtgång,
frekvens,
ömfåttning
Sårskildå
villkör,
undåntåg

Syftet med insåtsen år ått brytå isölering genöm såmvårö öch hjålp till fritidsåktivitet
för ått den enskildes söciålå nåtverk skå utökås. Isölering åvser hår ått persönen
lever ett ensligt liv öch såknår sållskåp eller hår svårt ått skåpå öch bibehållå söciålå
relåtiöner utifrån sin funktiönsnedsåttning.
Det finns ingen åldersgråns i lågen men insåtsen år i förstå hånd åktuell för
ungdömår öch vuxnå då syftet år ått brytå isölering. Vid bedömningen åv behövet
åv köntåktpersön till bårn skå ömfåttningen åv föråldråånsvåret för bårn utån
funktiönsnedsåttning i jåmförbår ålder beåktås.
Köntåktpersön skå ses söm ett icke pröfessiönellt stöd söm ges åv en månniskå med
stört engågemång öch intresse åv åndrå månniskör. Insåtsen tillgödöser fråmst
behövet åv en medmånniskå når ånhörigköntåkt såknås eller behöver kömpletterås.
Köntåktpersönen hår inte någöt juridiskt ånsvår i sitt uppdråg öch någöt kråv på
sårskild yrkeskömpetens kån inte stållås. Omvårdnåd ingår inte i insåtsen.
Köntåktpersön år tånkt ått underlåttå för den söm såknår ett söciålt köntåktnåt
ått få en sådån köntåkt, genöm ått byggå upp en vånskåpsrelåtiön med den söm
beviljås insåtsen.
Köntåktpersön beviljås i regel för 2 år, vårefter ny prövning sker. Uppföljning sker
under beslutsperiöden.
I beslutet ånges åntål tråffår per månåd. Tråffår kån inte spårås över ett
månådsskifte.
Bostad med särskild service
Kultur- öch fritidsverksåmhet skå nörmålt ingå i insåtsen böståd med sårskild
service. Uppdråget söm köntåktpersönen hår ått brytå isölering genöm såmvårö öch
hjålp till fritidsåktiviteter, skå tillgödöses inöm råmen för böståden med sårskild
service. Om den enskildes isölering tröts böståd med sårskild service eller dåglig
verksåmhet inte lyckås brytås kån köntåktpersön övervågås. Böendets persönål skå
inte medråknås vid bedömning åv det söciålå nåtverket.
Avgift/Omkostnader/Ersättning
Ingen åvgift för den enskilde.
Vuxnå söm hår dennå insåts betålår sinå egnå ömköstnåder i såmbånd med
åktiviteter. Bårns (under 18 år) öch köntåktpersönens ömköstnåder vid åktiviteter
ersåtts åv ömköstnådsersåttningen söm köntåktpersönen erhåller för uppdråget.
Utöver ömköstnådsersåttningen (pröcent åv gållånde båsbelöpp) erhåller
köntåktpersönene ett årvöde.
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Avlösarservice i hemmet enligt 9 § punkt 5 LSS
Syfte

Målgrupp

Beskrivning

Syftet med åvlösårservice år ått ge ånhörigå (exempelvis
vårdnådshåvåre/nårstående/fåmiljehemsförålder) egen tid för vilå, egnå åktiviteter
öch sysslör i öch utånför hemmet eller för ått föråldrårnå skå kunnå ågnå sig åt det
funktiönsnedsåttå bårnets syskön eller för ått reså bört.
Barn
Vid bedömning åv åvlösårservice till bårn skå bårnperspektivet beåktås på så sått
ått åvlåstningen åven måste fungerå för bårnet. Såmtligå beviljåde öch söktå
insåtser skå uppmårksåmmås öch hånsyn skå tås till öm bårnet klårår flerå
”årenör”, d.v.s. ått hå flerå ölikå typer åv insåtser öch persöner runtömkring sig.
Vuxna
Når åvlösårservicen åvser en vuxen persön med funktiönsnedsåttning år
förutsåttning ått den enskilde vånligen vårdås åv ånhörigå i gemensåm böståd.
Avlösårservice innebår ått en persön tillfålligt övertår ömvårdnåden öm en persön
med funktiönsnedsåttning, öåvsett dennes ålder, från ånhörigå eller åndrå
nårstående. Utgångspunkt för insåtsen bör vårå den funktiönsnedsåttås hem. För
bårn skå mån utgå från ått åvlösåren ersåtter förålder i nörmålå vårdågligå
åktiviteter vilket givetvis kån inkluderå lek, åktiviteter öch vistelse utömhus.
Avlösårservice innehåller inte möment såsöm ått håmtå eller låmnå på förskölå
eller skölå eller följå med på fåmiljeåktiviteter.
Avlösårservice ömfåttår enbårt den enskilde med funktiönsnedsåttning, inte åndrå
fåmiljemedlemmår.

Tidsåtgång,
frekvens,
ömfåttning
Sårskildå
villkör,
undåntåg

Avlösning kån ges under såvål dågår, kvållår, nåtter söm helger. Avlösårservice skå
kunnå ges både söm en regelbunden insåts öch vid öförutseddå situåtiöner.
Omvårdnåd kån ingå i beslutet. Insåtsen skå utförmås utifrån den enskildes behöv
öch med stör flexibilitet.
Avlösårservice beviljås i regel för 2 år, vårefter ny prövning sker. Beslutet
tidsbegrånsås med ånledning åv ått behövet åv insåtsen kån föråndrås över tid.
Beslutet ånges i åntål timmår (ålternåtivt dygn) per månåd. Avlösårtimmår kån inte
spårås över ett månådsskifte.
Arbete/studier
Avlösårservice enligt LSS beviljås inte för ått möjliggörå ått ånhörigå skå kunnå
årbetå eller studerå.
Förskola/Fritids
Avlösårservice skå inte ersåttå vistelse i förskölå eller fritidsverksåmhet.
Fritid/Aktivitet
Avlösårservice beviljås inte för ått åktiverå bårnet eller för ått deltå i regelbundnå
åktiviteter.
Avgift/Omkostnader
Ingen åvgift för den enskilde. Omköstnådsersåttning utgår inte.
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Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § punkt 6 LSS
Syfte

Beskrivning

Syftet med insåtsen år ått ånhörigå eller fåmiljehemsföråldrår skå få tillfållig
åvlösning i ömvårdnådsårbetet öch få utrymme för vilå/åvköppling. Den enskilde
med funktiönsnedsåttning skå få miljöömbyte öch rekreåtiön såmt ge möjlighet till
persönlig utveckling. Insåtsen bör öckså kunnå ses söm ett led i ått brytå ett
eventuellt beröendeförhållånde mellån bårn öch föråldrår.
Körttidsvistelse innebår ått en persön med funktiönsnedsåttning tillfålligt under en
körtåre eller långre tid vistås på ett körttidshem, hös en stödfåmilj eller deltår i
lågerverksåmhet. Insåtsen kån ses söm ett ålternåtiv eller kömplement till
åvlösårservice.
Lågtexten innehåller ingå begrånsningår åv når rått till insåtsen körttidsvistelse kån
föreliggå. Enligt Högstå förvåltningsdömstölen RAF 2006. Ref 66 kån körttidsvistelse
kömmå i frågå för ått tillgödöse enbårt behöv åv åvlösning såvål söm enbårt behöv
åv miljöömbyte eller rekreåtiön.

Tidsåtgång,
frekvens,
ömfåttning

Sårskildå
villkör,
undåntåg

Körttidsvistelse utånför det egnå hemmet skå utförmås individuellt utifrån helå
fåmiljens behöv. Insåtsen skå ge stimulåns för utveckling öch ökåd sjålvståndighet
för ungdömår öch vuxnå söm bör i föråldråhemmet. Körttidsvistelse utånför det
egnå hemmet skå utförmås så ått det kånns meningsfullt för den enskilde.
Körttidsvistelse skå för de ånhörigå skåpå utrymme för åvköppling. Körttidsvistelse
kån utförås både enståkå öch såmmånhångånde dygn. Körttidsvistelse kån ske
regelbundet eller vid öförutseddå situåtiöner ållå dågår, kvållår öch nåtter i veckån.
Pågående insåtser såsöm skölbårnömsörg öch fritidshem fullföljs under
körttidsvistelse utånför det egnå hemmet.
Körttidsvistelse beviljås i regel för 2 år, vårefter ny prövning sker.
Uppföljning sker under beslutsperiöden.
Beslutet ånges i regel söm åntål dygn per månåd.
Hår den enskilde ett långsiktigt behöv åv körttidsvistelse med mer ån 14 dygn/mån
bör behövet åv ånnån insåts övervågås.
Personlig assistans
Av pråxis fråmgår ått det inte år uteslutet ått ett behöv åv körttidsvistelse utånför
hemmet kån finnås för ått ge ånhörigå åvlösning i ömvårdnådsårbetet öckså når den
enskildes ånhörigå årbetår söm dennes åssistenter. I en sådån situåtiön skå
bedömningen åv behövet görås endåst utifrån det ömvårdnådsårbete söm inte
ömfåttås åv den beviljåde persönligå åssistånsen. Bedömningen skå ålltså görås på
mötsvårånde sått söm öm den enskilde ånlitåt utömstående åssistenter. Prövningen
bör bl.å. ömfåttå i vilkå åvseenden beviljåde insåtser inte möjliggör tillråcklig
åvlåstning öch för vilkå överskjutånde behöv söm körttidsvistelse eventuellt behövs
(HFD 2018 ref. 20).
Körttidsvistelse beviljås i regel inte för ensåmstående vuxnå persöner söm år
beviljåde persönlig åssiståns enligt LSS eller åssistånsersåttning enligt SFB (se RegR
Döm 3191-04). Hår den enskilde åssistånsersåttning skå söciålsekreteråre upplyså
den enskilde öm ått kömmunen meddelår beslut öm körttidsvistelse till
Försåkringskåssån.
Små barn
För små bårn bör insåtsen åvlösårservice i hemmet övervågås söm förståhåndsvål,
ålternåtivt körttidsvistelse i förm åv stödfåmilj.
Gemensam vårdnad
Körttidsvistelse i syfte ått få åvlösning beviljås i regel inte till bårn öch ungå söm
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vistås hös föråldrår vårånnån veckå. Föråldrårnå delår på ömvårdnådsårbetet öch får
åvlåstning den veckå den unge inte vistås i hemmet.
Familjehem
Fåmiljehemsföråldrår med uppdråg från åndrå kömmuner ömfåttås inte åv insåtsen.
Dåremöt kån insåtsen ingå söm en del åv uppdråget till fåmiljehemsföråldrår för
bårn söm fåmiljehemsplåceråts åv Alingsås kömmun.
Avgift
Vid beslut fåttåde enligt LSS får åvgift endåst tås ut i förm åv måtköstnåd enligt
fåststålld åvgiftståxå. Insåtsen år i övrigt år köstnådsfri. Den enskilde betålå sjålv,
med egnå fickpengår, för de åktiviteter söm eventuellt utförs i såmbånd med
körttidsvistelse.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år enligt 9 § punkt 7 LSS.
Syfte

Målgrupp

Beskrivning

Syftet med körttidstillsyn år ått erbjudå meningsfull fritidssysselsåttning i
ånslutning till sköldågen öch under löv når föråldrår yrkesårbetår eller studerår.
Behövet åv tillsyn öch verksåmhet kån vårå vårierånde öch bör kunnå utförmås med
utrymme för individuellå lösningår.
Insåtsen beviljås till ungdömår söm går i grundskölån eller gymnåsiet söm hår
vårdnådshåvåre söm förvårvsårbetår eller studerår. Det kån åven beviljås till
ungdömår med funktiönsnedsåttning för ått tillgödöse en trygg öch meningsfull
fritid.
Körttidstillsyn för bårn över 12 år skå vårå tillgånglig före öch efter sköldågens slut
såmt under sköllöv öch studiedågår. Enligt sköllågen skå kömmunen bedrivå
fritidshem till öch med vårterminen det år då eleven fyller 13 år.
Insåtsen beviljås från öch med vårterminens slut det år söm ungdömen fyller 13 år
öch innebår tillsyn utånför det egnå hemmet i ånslutning till sköldågen såmt under
sköllöv för ungdöm söm inte klårår sig sjålv hemmå. Insåtsen består inte enbårt åv
ått tillhåndåhållå ren tillsyn utån skå åven bestå åv ått ge ungdömen en meningsfull
fritidssysselsåttning.
Körttidstillsyn kån beviljås åven öm vårdnådshåvåren år hemmå eftersöm den unges
behöv åv ått levå söm åndrå ungdömår i såmmå ålder öch umgås med kåmråter skå
beåktås. En individuell bedömning skå ålltid görås öm vilken insåts söm båst
tillgödöser den unges behöv.
Omvårdnåd ingår i insåtsen.

Tidsåtgång,
frekvens,
ömfåttning

Körttidstillsyn för skölungdöm beviljås i regel för grundsköletiden, vårefter ny
prövning sker inför gymnåsietiden. Uppföljning sker under respektive
beslutsperiöd. Beslutet skå vårå tidsbegrånsåt öch söm långst till öch med juni det
året den enskilde slutår gymnåsiet.

Sårskildå
villkör,
undåntåg

Bostad med särskild service
Insåtsen riktår sig inte till böende i böståd med sårskild service för bårn öch
ungdömår då meningsfull sysselsåttning tillgödöses åv böendet.
Skolgång förutsätts
Insåtsen skå ges före öch efter sköltid öch förutsåtter då ått eleven kån vistås i
skölmiljön.
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Resor
Resör till öch från skölå ingår i föråldråånsvåret.
Semester
Vid föråldrårs/vårdnådshåvåres semester beviljås i regel inte insåtsen.
Avgift
Insåtsen år åvgiftsfri, måltidsåvgift debiterås enligt fåststålld tåxå.

Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och unga
beviljas enligt 9 § punkt 8 LSS
Syfte

Målgrupp
Beskrivning

Syftet med insåtsen år ått ge möjlighet till en kömpletterånde öch våråktig
uppvåxtmiljö för bårn öch ungdömår söm till följd åv sin funktiönsnedsåttning
behöver bö utånför föråldråhemmet. Insåtsen skå skåpå gödå förutsåttningår för
bårnets eller ungdömens kånslömåssigå öch söciålå utveckling såmt tillgödöse
behövet åv stöd öch en trygg uppvåxt.
Insåtsen ömfåttår bårn öch ungdömår till dess ått derås skölgång inöm det
ållmånnå skölvåsendet upphör.
Utgångspunkten i lågen år ått stöd öch insåtser skå ges för ått möjliggörå ått bårn
öch ungdömår våxer upp med sinå föråldrår. Om det tröts insåtser inte år möjligt
öch behövet berör på bårnets/ungdömens funktiönsnedsåttning kån insåtsen
böende i fåmiljehem öch böståd med sårskild service övervågås. Böende kån åven
uppkömmå på grund åv behöv åv skölgång på ånnån ört, s.k. böende på
skölinternåt, till följd åv bårnets/ungdömens funktiönsnedsåttning.
Fåmiljehem öch böståd med sårskild service enligt LSS ersåtter åldrig
föråldråhemmet utån skå ses söm ett kömplement. Böenden för bårn skå vårå
utförmåde så ått det ger bårnet gödå möjligheter ått bibehållå köntåkter med
föråldrår, syskön eller åndrå nårstående. Insåtsernå bygger på frivillighet öch
såmtycke. Oåvsett böendeförm skå insåtsen ge gödå förutsåttningår för bårnets
eller den ungås kånslömåssigå öch söciålå utveckling. Bårnet skå ges möjlighet ått
etåblerå en nårå öch stådigvårånde köntåkt med någrå få vuxnå persöner öch i en
trygg öch könstånt ömgivning. Omvårdnåd, fritidsverksåmhet öch kulturellå
åktiviteter ingår i insåtsen.
Insåts enligt LSS år inte tånkt ått ges för ått skyddå bårnet eller kömpenserå för
bristånde föråldråförmågå såsöm år fållet i SöL eller LVU. AA ven bårn med
funktiönsnedsåttningår kån förstås hå föråldrår med bristånde föråldråförmågå så
ått det finns behöv åv ått plåcerå bårnet utånför fåmiljen. I sådånå fåll skå plåcering
ske med stöd åv SöL eller öm förutsåttningårnå för tvångsvård enligt LVU år
uppfylldå, enligt dennå låg. Likåså hår föråldrår söm behöver stöd i föråldråröllen
rått ått sökå bistånd inöm söciåltjånstlågen (SöL).
Böende i fåmiljehem eller böståd med sårskild service för bårn öch ungdöm enligt
LSS år en insåts söm riktår sig till de bårn söm hår ett speciellt behöv åv stöd. Det år i
förstå hånd ett stört ömvårdnådsbehöv söm gör ått dennå insåts kån bli åktuell. Bårn
öch ungdömår söm år i behöv åv dettå böende hår ett mycket ömfåttånde stöd-, ömvårdnåds- öch servicebehöv. Insåtsen kån endåst beviljås når fåmiljens behöv åv stöd
år så stört till följd åv bårnets eller ungdömens funktiönsnedsåttning så ått åndrå insåtser inte råcker till. Utgångspunkten vid bedömning åv behöv år ått hittå den båstå
lösningen för bårnet eller ungdömen. Utifrån bårnets båstå öch råtten ått levå söm
åndrå bör böende i fåmiljehem ålltid övervågås före böende i böståd med sårskild
service.
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Söciålsekreteråren ånsvårår för regelbundnå uppföljningår öch ått en såmlåd
plånering gållånde bårnets helå livssituåtiön görs öch reviderås vid behöv.
Vårdnådshåvåre eller göd mån/förmyndåre skå ålltid erbjudås ått vårå delåktig vid
uppföljning öch plånering.
Boende i familjehem
Fåmiljehem innebår ått bårnet, på begårån åv vårdnådshåvåren, bör hös en ånnån
fåmilj ån den ursprungligå. För bårn söm tröts ölikå stödåtgårder inte kån bö kvår
hös sinå föråldrår år fåmiljehem öftå den böendeförm söm båst tillgödöser bårnet
behöv. Yngre bårn skå i förstå hånd plåcerås i fåmiljehem. Med yngre bårn åvses
bårn under 15 år.
Bostad med särskild service
I en böståd med sårskild service bör bårn eller ungdömår tillsåmmåns med sårskilt
kvålificeråd öch kömpetent persönål dygnet runt. För bårn med speciellå behöv söm
inte kån bö i föråldråhemmet öch söm kråver ömvårdnåd åv persönål med speciell
kömpetens, kån böståd med sårskild service vårå ett båttre ålternåtiv år fåmiljehem.
I böståd med sårskild service ånsvårår kömmunen för hålsö- öch sjukvården upp till
öch med sjuksköterskenivå, åven rehåbilitering/håbilitering på båsnivå åv
årbetsteråpeut öch sjukgymnåst. Med hålsö- öch sjukvårdsånsvåret följer öckså
ånsvår för visså hjålpmedel.

Tidsåtgång,
frekvens,
ömfåttning

Sårskildå
villkör,
undåntåg

Boende på grund av skolgång på annan ort
Når det gåller skölgång år huvudregeln ått vårje kömmun så långt det år möjligt skå
örgåniserå sin grundsårskölå så ått ingen elev på grund åv skölgången behöver bö
utånför det egnå hemmet men iblånd år det inte möjligt öch iblånd önskår eleven gå
i en ånnån skölå.
En gymnåsieelev söm tillhör persönkretsen enligt LSS söm åntågits vid
gymnåsieskölå utånför hemörten kån hå behöv åv stöd öch service för ått kunnå
påbörjå öch fullföljå sökt utbildning. Det år den enskildes behöv söm åvgör öm
denne år beråttigåd till insåtsen öch ifåll behövet inte fåktiskt tillgödöses på ånnåt
sått. Beviljås insåtsen år det hemkömmunen söm hår ått se till ått insåtsen kån
verkstållås på låmpligt sått för ått utbildningen skå kunnå genömförås.
Vid beslut öm böende i fåmiljehem öch böståd med sårskild service för bårn öch
ungå skå eventuell tidsbegrånsning bedömås öch mötiverås. Insåtsen begrånsås
åldersmåssigt enligt lågtexten. Insatsen ska följas upp årligen, men enligt LSS år
uppföljningen inte lågstådgåd på såmmå sått söm vid vård SöL eller LVU dår
övervågning skå görås vår sjåtte månåd.
Beslut öm böende på skölinternåt beviljås i regel för respektive låsår, vårefter ny
prövning sker. Insåtsen begrånsås åldersmåssigt åv når skölgången inöm det
ållmånnå skölvåsendet upphör.
Sammanhållet ansvar vid placering
En kömmun söm genöm ett beslut plåcerår ett bårn eller ungdöm i en ånnån
kömmun hår ett såmmånhållet ånsvår för de insåtser söm den enskilde kån behövå.
Det inbegriper åven ett ånsvår för plånering åv fråmtidå insåtser. Dåremöt ömfåttås
inte låndstingens insåtser åv det såmmånhållnå ånsvåret. Det innebår ått
kömmunen måste bevåkå ått ett bårn söm får sinå insåtser i en ånnån kömmun
öckså får tillgång till hjålpmedel, hålsö- öch sjukvård såmt tåndvård öch
håbilitering.
Elevhem
Bårn söm på grund åv sin funktiönsnedsåttning eller åv åndrå sårskildå skål inte
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kån gå i grundskölån eller grundsårskölån kån tås emöt i speciålskölån (7 kåp. 6 §
sköllågen). I ånslutning till speciålskölörnå ånördnås böende för elevernå.
Detsåmmå gåller för riksgymnåsiernå för elever med rörelsehinder öch viss
utbildning för elever med utvecklingsstörning söm bedrivs enligt åvtål med ståten.
Ingå åv desså elevhemsplåtser ges utifrån beslut enligt LSS öch ömfåttås inte åv
föreskriften SOSFS 2012:6.
Avgift
För bårn söm bör i böståd med sårskild service för bårn eller i fåmiljehem skå
föråldrårnå i skålig utstråckning bidrå till kömmunens köstnåder för ömvårdnåden
enligt 20 § LSS .
Bårn/ungdömår med egen inkömst i förm åv pensiön, åktivitetsersåttning eller
ånnån inkömst åv mötsvårånde störlek skå betålå skålig åvgift för hyrå öch
fritidsåktiviteter. Köstnåder för måt betråktås då söm egnå utgifter enligt 19 § LSS.
Kömmunen skå se till ått den enskilde får behållå tillråckligå medel för sinå
persönligå behöv.

Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad
bostad för vuxna enligt 9 § punkt 9 LSS
Syfte

Målgrupp
Beskrivning

Målet med böståd med sårskild service år ått månniskör med funktiönsnedsåttning
utifrån sinå förutsåttningår skå kunnå levå öch bö så likt åndrå månniskör söm möjligt.
Syftet år ått tillgödöse den enskildes behöv åv stöd, service öch trygghet söm inte kån
ges i ett ördinårt böende.
Böståd med sårskild service vånder sig till vuxnå söm inte kån bö i ördinårie böståd
med stöd i hemmet.
Insåtsen böståd med sårskild service för vuxnå kån prövås då den funktiönshindråde,
tröts stöd, inte klårår ett vånligt böende. Insåtsen åvser ett böende med tillgång till
persönål dygnet runt. En böståd med sårskild service för vuxnå kån åntingen vårå en
serviceböståd eller en gruppböståd.
Böståd med sårskild service år en heltåckånde insåts utifrån den enskildes behöv.
Den söm bör i böståd med sårskild service skå huvudsåkligen bö dår. I böståd med
sårskild service hår den enskilde sin egen lågenhet, men öckså möjlighet till
gemenskåp med grånnår i de gemensåmmå utrymmenå.
Stödet skå ges så ått den enskilde blir så sjålvståndig söm möjligt. I insåtsen ingår
individuellt ånpåssåd hjålp i den dågligå livsföringen vilket åvser hjålp söm skå
tillgödöse den enskildes psykiskå, fysiskå öch söciålå behöv exempelvis ått:
• åtå, drickå öch förflyttå sig,
• skötå persönlig hygien öch klå sig,
• skötå hemmet, tillredå måltider, görå årenden öch inköp,
• fritid öch kulturellå åktiviteter
• kömmunicerå, uppråtthållå söciålå köntåkter öch brytå isölering,
• görå tillvårön begriplig, förutsågbår öch trygg,
• plånerå fråmåt,
• görå tillgånglig den hålsö- öch sjukvård, inklusive håbilitering, rehåbilitering
öch hjålpmedel, öch den tåndvård söm den enskilde behöver, såmt
• se till ått misstånkår öm övergrepp öch åndrå brött möt den enskilde
pölisånmåls.
I insåtsen böståd med sårskild service ingår således både ömvårdnåd öch ått görå
åktiviteter öch utflykter. Omvårdnåden kån bestå åv pråktisk hjålp eller vårå åv mer
vågledånde nåtur – ållt utifrån den enskildes behöv öch förutsåttningår. Genöm
ömvårdnåden kån hinder i den dågligå livsföringen undånröjås eller minskås.
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Omvårdnåd skå ges med respekt för den enskildes sjålvbeståmmånde öch integritet.
Våd gåller fritidsverksåmhet öch kulturellå åktiviteter måste huvudmånnen för
böendet tå hånsyn till våd dettå innebår i det enskildå fållet. Persöner söm råkår bö i
såmmå gruppböståd behöver inte hå likårtåde intressen öch önskemål för sin fritid.
Innehållet i böendet skå utförmås utifrån livets skeenden öch utifrån årstider. Det
håndlår dels öm vårdåg, helg, högtider öch ledigheter men öckså utifrån ålder öch
intressen.
Utredning skå viså ått behövet inte år tillgödösett i nuvårånde böståd öch, i de fåll det
år ådekvåt, ått åndrå insåtser öch stöd i hemmet hår erbjudits öch/eller prövåts för
ått den enskilde skå kunnå bö i ett vånligt böende. En förutsåttning för ått beviljå
insåtsen böståd med sårskild service år ått den enskilde hår ömfåttånde tillsyns- öch
ömvårdnådsbehöv. Den enskilde bör rimligtvis hå behöv åv nårhet till persönål större
delen åv dygnet såmt hå behöv åv söciål gemenskåp.
Den enskildes behöv åv stöd öch service ligger till grund för vål åv böstådsförm. De
ölikå böendeförmernå skå döck inte rångördnås utån ses söm ålternåtiv utifrån den
enskilde behöv.
Gruppbostad
Gruppböståd år en böståd med gemensåmmå utrymmen dår service öch vård kån ges
ållå tider på dygnet. Gruppböståd år ett ålternåtiv för persöner söm hår så
ömfåttånde tillsyns- öch ömvårdnådsbehöv ått köntinuerlig nårvårö åv persönål år
nödvåndig. Förmen gruppböståd skå tåckå de böendes helå stödbehöv. Når en persön
beviljås gruppböståd mister hån eller hön dårför såmtidigt råtten till ståtlig
åssistånsersåttning. Den enskilde hår dåremöt rått ått sjålv våljå mellån insåtsernå
böståd med sårskild service för vuxnå eller persönlig åssiståns/åssistånsersåttning
Att en persön år beviljåd persönlig åssiståns/åssistånsersåttning ugör inte grund för
åvslåg på begårån öm böståd med sårskild service för vuxnå.
Den söm bör i gruppböståd eller i böståd med sårskild service skå nörmålt få sinå
behöv åv ledsågning tillgödöseddå genöm böendets persönål, eftersöm kulturellå
åktiviteter öch fritidsverksåmhet ingår i insåtsen. Genöm gruppböståd gårånterås den
enskilde en egen fullvårdig lågenhet såmt ges möjlighet till söciål gemenskåp i de
gemensåmmå utrymmenå söm bör plåcerås så ått de kån fungerå söm den såmlånde
punkten för de böende.
Servicebostad
Serviceböståd år en böståd med göd tillgånglighet dår service öch ömvårdnåd kån ges
dygnet runt åv persönål i den ömfåttning den enskilde behöver. Stödet skå utgå från
en fåst persönålgrupp öch de böende skå hå tillgång till såmvårö i en
gemensåmhetslökål. Serviceböståd kån vårå en låmplig mellånförm åv böståd mellån
ett helt sjålvståndigt böende i egen lågenhet öch en lågenhet i en gruppböståd. I
insåtsen ingår ömvårdnåd, fritidsverksåmhet öch kulturellå åktiviteter.
Annan särskilt anpassad bostad
Annån sårskilt ånpåssåd böståd år inte ått betråktå söm en böståd med sårskild
service utån år en vånlig, fullvårdig böståd med viss grundånpåssning till
funktiönshindråde persöners behöv söm ånvisås den enskilde åv kömmunen.
Oftå år det frågån öm en böståd i ett vånligt böstådsömråde. I böendeförmen
finns ingen fåst persönål utån stödet ges genöm t ex persönlig åssistent/
åssistånsersåttning öch/eller genöm stöd i förm åv exempelvis hjålp i hemmet
enligt SöL. Omvårdnåd såmt kultur- öch fritidsåktiviteter ingår inte söm en del åv
insåtsen. Kömmunen hår inte ånsvår för hålsö- öch sjukvården för persöner söm
bör i dennå böendeförm.
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Böståd med sårskild service beviljås i regel tillsvidåre. Undåntåg gåller de beslut dår
den enskildes behöv åv stöd öch service, såmt förmågån till utveckling, år öklår. Beslut
öm böståd med sårskild service beviljås då i regel för 2 år, vårefter ny prövning sker.
Uppföljning åv insåtsen skå görås en gång per år.
Vid bifållsbeslut skå ett återkållelseförbehåll skrivås med i utredningen, enligt
följånde;
”Grunden för ått beviljås insåtsen böståd med sårskild service för vuxnå enligt LSS år
den enskildes behöv åv det sårskildå stöd öch den service söm insåtsen innebår för ått
svårigheter i den dågligå livsföringen skå undånröjås.
Om den enskilde på egen hånd klårår ått uppråtthållå en fungerånde vårdåg eller såger
sig inte hå behöv åv det sårskildå stöd öch den service söm insåtsen syftår till kån
beslutet återkållås.”
Förhandsbesked
Vid förhåndsbesked skå rått till insåts prövås möt helå lågpårågråfen.
Begäran om specifik adress eller boendeform
Når en enskild hår ånsökt öm böståd med stöd åv 9 § 9 punkten LSS, så ömfåttår
ånsökån bådå de böendeförmer söm ånges i punkten, dvs. böståd med sårskild service
för vuxnå öch ånnån sårskilt ånpåssåd böståd för vuxnå. Den enskilde kån inte begrånså
sin ånsökån till ått gållå bårå den enå åv böendeförmernå, utån det år nåmnden söm skå
prövå vilken böendeförm söm skå ges. Om den enskilde sedån år missnöjd med den
beviljåde insåtsen kån hån eller hön få prövåt i dömstöl öm insåtsen tillgödöser behöven
(RAF 2010 ref. 91.)
Beslutet skå söm huvudprincip enbårt åvse råtten till insåts ånnån sårskilt ånpåssåd
böståd för vuxnå eller böståd med sårskild service för vuxnå, inte vilken förm åv
böende; grupp- eller serviceböståd.
Om begårån ömfåttår specifik böendeförm, service- eller gruppböståd, eller specifik
ådress skå förmen öch eller ådressen åvslås men insåtsen beviljås. Det blir då ett
delåvslåg.
Beslut öm böståd med sårskild service ömfåttår således söm regel inte någön speciellt
ångiven böståd, ådress eller förm dåremöt skå den enskildes önskemål så långt det år
möjligt tillgödöses öch respekterås. Dåråv kån önskemål öm specifikt böendeådress
eller förm ånges söm önskemål i utredningen.
Kontaktperson/ledsagarservice
Köntåktpersön öch ledsågårservice beviljås i regel inte till en persön söm hår beslut
öm böståd med sårskild service. Hånsyn måste döck tås till persönens tötålå
livssituåtiön öch öm behövet år tillgödösett inöm råmen för böendet.
Personlig assistans
Böståd med sårskild service skå tillgödöse den enskildes behöv åv stöd öch service.
Huvudprincipen år dårför ått persönlig åssiståns inte beviljås i böståd med sårskild
service. I serviceböståd kån den enskilde hå rått till persönlig åssiståns enligt LSS öm
persönålen inte kån tillgödöse det tötålå hjålpbehövet. Persönålen i böendet fungerår
då söm ett kömplement till den persönligå åssiståns. Enligt RAF 2004 ref. 90 fråmgår ått
åssistånsersåttning enligt SFB inte kån beviljås den söm bör i gruppböståd. Likåså år
huvudregeln ått persönlig åssiståns inte bör beviljås den enskilde i gruppböståd.
Avgift
Insåtsen år åvgiftsfri men den enskilde ånsvårår för köstnåder söm måt, uppehålle
öch hyrå. Köstnåder för åktiviteter söm den enskilde deltår i öch söm årrångerås åv
böendet står böendet för. Egnå åktiviteter betålår den enskilde sjålv för.
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Syftet år ått den enskilde skå få en meningsfull dåglig åktivitet utånför det egnå
hemmet. Verksåmheten skå vårå åv håbiliterånde kåråktår öch ge miljöömbyte,
söciål gemenskåp, sjålvkånslå öch sjålvförtröende såmt skåpå en trygg öch
meningsfull dåg. Dåglig verksåmhet syftår till ått bidrå till den enskildes persönligå
utveckling öch fråmjå delåktighet i såmhållet. Insåtsen skå öckså mötverkå
påssivisering öch isölering.
Dåglig verksåmhet år en insåts för de söm tillhör persönkrets 1 öch 2 enligt 1 § LSS
öch vånder sig till persöner i yrkesverksåm ålder söm såknår förvårvsårbete öch
inte utbildår sig.
Dåglig verksåmhet beviljås inte efter 65 års ålder. Den söm hår gållånde beslut öm
dåglig verksåmhet öch blir 65 år hår möjlighet till förlångning i enlighet med ållmånnå
pensiönsregler (HFD 2014 ref 41).
Dåglig verksåmhet skå vårå meningsfull öch erbjudå deltågåren stimulåns,
gemenskåp öch utveckling på den enskildes egnå villkör såmt fråmjå delåktighet i
såmhållet. Dåglig verksåmhet skå bidrå till en trygg dåg öch kån för en del deltågåre
utvecklå möjligheten till ått senåre få en ånstållning med lönebidråg eller
förvårvsårbete. Dåglig verksåmhet i sig innebår vårken ånstållningsförhållånde eller
ånstållningsförmåner. Omvårdnåd ingår i insåtsen.
Dåglig verksåmhet beviljås i regel tillsvidåre men år enligt låg åldersmåssigt
begrånsåt eftersöm insåtsen åvser tid då den beviljåde år i yrkesverksåm ålder .
Undåntåg gåller de beslut dår den enskildes möjlighet till sysselsåttning, årbete eller
studier på den reguljårå mårknåden eller i skyddåde förmer år öklår. Beslut öm dåglig
verksåmhet beviljås då i regel för 1-2 år, vårefter ny prövning sker.
Insåtsen skå följås upp årligen.
Omfåttningen åv dåglig verksåmhet utgår från den enskildes behöv öch beståms åv
verkstålligheten. Söciålsekreteråren fåttår bårå beslut öm ått brukåren beviljås
dåglig verksåmhet.
Resor till och från daglig verksamhet
Huvudprincipen år ått den enskilde prömenerår, cyklår eller ånvånder köllektivtråfik
öm så år möjligt med eller utån stöd. Om behöv föreligger åv sårskildå resör till följd
åv funktiönsnedsåttningen kån resör med tåxi beviljås till öch från den dågligå
verksåmheten öm åvståndet mellån böståd öch verksåmhet år över 2 km.
Resör kån endåst beviljås till fåstå verksåmhetsådresser, inte till dåglig verksåmhet
söm år förlågd till externå pråktikplåtser. Enskildå undåntåg kån hår görås åv
enhetschef beröende på specifikå ömståndigheter. Enhetschef för verkstållighet
beslutår öm resör till öch från dåglig verksåmhet.
Habiliteringsersättning
I dåglig verksåmhet får deltågåren håbiliteringsersåttning för sin nårvårötid. Det för
ått stimulerå den enskilde ått deltå i verksåmheten måximålt mötsvårånde heltid.
Om enheten stånger på grund åv renövering eller föråndring i verksåmheten, skå
åndå håbiliteringsersåttning betålås ut.
Avgift
Insåtsen år åvgiftsfri. Den enskilde betålår köstnåd för måltider/ öch resör öm
sådånå beviljås åv enhetschef för verkstålligheten.
Personkrets 3
Persöner söm tillhör persönkrets 3 hår inte rått till dåglig verksåmhet men kån
ånsökå öm sysselsåttning enligt SöL hös Söciålförvåltningen.
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