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1 Inledning
Syfte med vägledningen är att säkerställa rättssäkerhet och likabehandling när det gäller utredning
och bedömning och av de insatser som ska erbjudas enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Vägledningen ska ge stöd i det praktiska arbetet med att tolka lagstiftningen
i de individuella behovsbedömningarna.
Beslut om stödinsatser behöver ses över i takt med utvecklingen och rättspraxis. Nya hjälpmedel,
ökad tillgänglighet och den tekniska utvecklingen kan möjliggöra att personer med
funktionsnedsättning kan leva ett mer självständigt liv utan biståndsbedömda insatser.
En vägledning ska inte begränsa den enskildes rätt till insatser enligt LSS. Den ska sätta fokus på den
individuella bedömningen som krävs för att fatta ett rättssäkert beslut.

1.1 Målgrupp
Målgruppen för denna vägledning är personer som bedöms tillhöra personkretsen enligt LSS.

1.2 Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSS beskrivs som en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande och varaktiga
funktionsnedsättningar goda levnadsvillkor. Att lagen är en rättighetslag innebär att den ska
garantera de personer som omfattas av lagen de stödåtgärder som anges under förutsättning att den
enskilde har behov av insatsen.
Målet ska vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra (5 § LSS). De innebär att
bedömningen av behov av insats kan jämföras med levnadsvillkor för andra personer i befolkningen.
Den som omfattas av LSS olika personkretsar har rätt att söka tio insatser för särskilt stöd och särskild
service, utöver det som personer med funktionsnedsättning kan få genom annan lagstiftning. LSS är
ett komplement till andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar
ger.
En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens personkrets bör i första hand
prövas enligt LSS om det är en insats som regleras i lagen. Motivet till detta är att det i allmänhet får
antas vara till fördel för den enskilde.

1.3 7 § LSS Rätten till insatser
Rätt till insats har enligt 7 § LSS den som tillhör personkretsen och som har behov av insatsen i sin
livsföring samt att behovet inte faktiskt tillgodoses på annat sätt. Vid bedömningen om den enskilde
har behov av insatsen i sin livsföring, måste jämförelser göras med det som kan anses normalt för
personer i samma ålder. Den enskilde måste kunna lita på att insatserna ges så länge de behövs och
det förutsätt att kontinuiteten ska garanteras så att den enskilde ska kunna planera sitt liv. Insatsen
ska stärka den enskildes förmåga att leva ett självständigt liv.
För att beviljas en insats ska den sökande:




tillhör personkretsen
har behov av insatsen och
inte få sitt behov tillgodosett på annat sätt
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Kommunen ska pröva om rätt till insats enligt LSS föreligger, även om den enskilde redan har stöd
enligt annan lag, till exempel socialtjänstlagen (SoL). Kommunen ska också informera om lagen och
om innehållet i insatserna.
En person kan även behöva bistånd enligt SoL (socialtjänstlagen) för att få ett helhetsstöd. Exempel
på sådan hjälp kan vara boendestöd eller trygghetstelefon.

2 Övriga utgångspunkter
2.1 Ansökan och utredning
Grundprincipen är att personen själv ska göra sin ansökan. Om han/hon är under 15 år eller
uppenbart saknar förmåga att på egen hand lämna en ansökan kan ansökan göras av
vårdnadshavare, särskilt förordnad förmyndare eller legal företrädare som till exempel god man,
förvaltare eller ombud.
För barn där föräldrarna inte bor ihop men har gemensam vårdnad är det viktigt att båda
vårdnadshavarna är överens om att ansöka.
I LSS finns inga särskilda regler om hur en utredning ska inledas. Utredningar enligt LSS omfattas i
stället av bestämmelserna i förvaltningslagen (FL). Där framgår bland annat att alla ärenden som rör
enskilda ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att säkerheten eftersätts.
I en behovsbedömning ska det utredas om behovet kan avhjälpas eller minskas genom generella
åtgärder, till exempel bostadsanpassning, tekniska hjälpmedel eller bostadsbyte. Samtliga beslut ska
ha en omprövningsklausul.
Målet är att LSS-handläggaren ska göra en uppföljning av beslutet årligen. Omprövningen kan även
ske om förändring skett av de förutsättningar som legat till grund för beslutet, till exempel om en
person flyttat hemifrån till en bostad med särskild service. Vid behov kan omprövning av beslut göras
på begäran av den sökande.
Alla insatser bör beviljas tillsvidare om inte särskilda skäl finns för tidsbegränsning. Insatser som är
tidsbegränsade enligt lag är korttidstillsyn, bostäder med särskild service för barn och ungdom och
daglig verksamhet.

2.2 Anhörigperspektivet
I 9 § LSS finns insatser som syftar till att underlätta för personer som tillhör lagens personkrets och
deras anhöriga. Det är endast den enskilde som kan begära insatser enligt LSS. Insatser som kan ses
underlätta för anhöriga är t.ex. avlösarservice, korttidsvistelse och korttidstillsyn för ungdomar över
12 år, men också ledsagarservice och daglig verksamhet.

2.3 Avgifter
Den enskilde betalar inget för service och omvårdnad när insatser beviljats enligt LSS utom den
egenavgift för mat som fastställs årligen av kommunfullmäktige. I anslutning till en insats får skäliga
avgifter tas ut för bostad, kost, fritidsaktiviteter samt kulturella aktiviteter. Avgifterna får dock inte
överstiga kommunens självkostnader och kommunen ska se till att den enskilde får behålla
tillräckliga medel för sina personliga behov.
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2.4 Barnperspektivet
Vid bedömning av behov av insatser för barn och ungdomar med funktionsnedsättningar ska alltid
hänsyn tas till barnets bästa i utrednings och beslutsprocessen. Det innebär bl.a. barnet/ungdomens
rätt att utifrån sin förmåga ges möjlighet att uttrycka sin vilja/sina åsikter. Ansvaret för att tolka
barnets bästa måste alltid vara bundet till det enskilda barnets sammanhang.
Barnperspektivet är tydligt i FN-konventionen som gäller rättigheter för personer med
funktionsnedsättning.
En av principerna i artikel 3 är respekt för den fortlöpande utvecklingen av förmågorna hos barn med
funktionsnedsättning och deras rätt att bevara sin identitet.
Artikel 7 rör särskilt barn med funktionsnedsättning. Där står att alla nödvändiga åtgärder ska
genomföras för att säkerställa att barn med funktionsnedsättning fullt ut ska kunna få sina mänskliga
rättigheter på lika villkor som andra barn. Kopplingen till Barnkonventionen är tydlig då det anges att
barnets bästa ska komma i främsta rummet, liksom rätten för barn med funktionsnedsättning att
komma till tals.
LSS-Lagen saknar tvångsbestämmelser. Enligt 8 § LSS skall stöd och service endast ges på begäran av
den enskilde. Om han eller hon är under 15 år eller ur stånd att avge en bindande viljeförklaring kan
insatser ges på begäran av vårdnadshavare, förvaltare eller god man. En begäran av en person mellan
15 och 18 år om exempelvis att få flytta till en bostad med särskild service kan inte heller bifallas mot
vårdnadshavarens vilja. Däremot bör det vara möjligt för en person mellan 15 och 18 år att få beviljat
mindre omfattande eller ingripande insatser såsom kontaktperson och ledsagare oberoende av
vårdnadshavares uppfattning. I sådana situationer bör hänsynen till barnets vilja enligt
föräldrabalkens synsätt väga tungt.
Vid skyddsbehov och när ett barn som behöver skydd antingen på grund av brister i hemmiljön eller
på grund av sitt eget beteende så blir sakläget annorlunda. Föreligger en skyddssituation kan LSS inte
användas då lagen bygger på frivillighet och saknar tvångsinslag.
Enligt 13 a § i föräldrabalken står det att i de fall barnet står under vårdnad av två vårdnadshavare
och endast en samtycker till en åtgärd till stöd för barnet, får socialnämnden besluta att åtgärden får
vidtas utan den andra vårdnadshavarens samtycke om det krävs med hänsyn till barnets bästa och
åtgärden gäller en insats enligt 9 § 4, 5 eller 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

2.5 Dokumentation
Enligt 21a § LSS och 11 kap 5-6 § SoL ska handläggning av ärenden som rör enskilda och
genomförande av beslut om insatser dokumenteras. Dokumentationen ska utformas med respekt för
den enskildes integritet och beskrivningen av den enskildes förhållanden ska präglas av saklighet och
objektivitet.
Dokumentationen ska ange beslut och åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter
och händelser av betydelse. Både den som fattar beslut om insatser och den som utför dem har en
skyldighet att dokumentera. Den enskilde har rätt att ta del av allt det utredningsmaterial som
tillförts ett ärende (16 § FL).
Om den enskilde anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas.
Handlingar som rör enskildas personliga förhållanden ska förvaras så att obehöriga inte får tillgång till
dem.
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Dokumentationen ska också kunna användas för tillsyn, uppföljning, utvärdering, kvalitetssäkring,
officiell och övrig statistik samt för forskning.

2.6 Föräldraansvar
Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning, liksom andra vårdnadshavare, har ansvar enligt
föräldrabalken för sina barns omvårdnad och trygghet. Föräldraansvaret kan i vissa fall behöva
kompletteras med samhällets stöd i de fall då barnets funktionshinder ställer större krav än vad som
motsvarar ett normalt föräldraarbete. Personlig assistans och korttidsvistelse enligt LSS bör alltså inte
användas för att kompensera ett bristande normalt föräldraarbete. Adekvat stöd till familjen bör i
sådana fall normalt ges enligt socialtjänstlagen.

2.7 Gemensamt hushåll
För vuxna personer som lever i hushållsgemenskap förutsätts att viss praktisk hjälp ges mellan de
vuxna. Något ansvar för den andres personliga omvårdnad föreligger inte. Detta gäller även för par
som sammanbor och föräldrar med hemmavarande barn över 18 år. För makar finns detta reglerat i
äktenskapsbalken. Några särskilda skäl att göra avsteg från denna bedömning, t ex med hänsyn till
kulturellt betingade traditioner, görs inte i normalfallet.

2.8 Förhandsbesked
Om en person som omfattas av LSS vill bosätta sig i Vaxholms kommun, ska kommunen på den
enskildes ansökan ge förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9 § LSS. En ansökan om
förhandsbesked från en person som tänker bosätta sig i en kommun ska behandlas enligt samma
villkor som om den enskilde redan var bosatt där. Skälen till varför den enskilde vill flytta saknar
betydelse.
Vid ansökan om förhandsbesked ska en utredning göras där det framgår vilken insats ansökan om
förhandsbesked avser, om den enskilde tillhör personkretsen och om han eller hon har behov av
insatsen för att uppnå goda levnadsvillkor. Ansvarig utförare är skyldig att utan dröjsmål förbereda
och planera de insatser som ett förhandsbesked ger den enskilde rätt till.
Ett förhandsbesked är giltigt i sex månader räknat från den dag då de insatser som förhandsbeskedet
omfattar blir tillgängliga för den enskilde.
Skyldigheten att tillhandahålla insatsen inträder först när den enskilde flyttat till kommunen.
Om den enskilde som beviljats förhandsbesked tackar nej till insats, ska beslut om förhandsbesked
upphöra att gälla sex månader efter att insats erbjudits.

2.9 Genomförandeplan
Kommunens insatser för personer med funktionsnedsättning ska utgå från den enskildes behov och
önskemål. I 6 § LSS anges att den enskilde i största möjliga utsträckning ska ges inflytande och
medbestämmande över de insatser som ges. En genomförandeplanen kan vara
biståndshandläggarens verktyg för uppföljning av insatsen och ska som regel göras av en utförare.
En genomförandeplan är en plan som beskriver hur en beslutad insats rent praktiskt ska genomföras.
Genomförandeplanen ska tillsammans med den enskilde upprättas så fort som möjligt. Syftet med
genomförandeplanen är att skapa en tydlig struktur för genomförandet av insatsen. I den ska det stå
vad som ska göras, vem som ansvarar, när och hur det ska gå till samt mål och delmål för insatsen.
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Genomförandeplanen har biståndshandläggarens beslut som utgångspunkt. Båda har central
betydelse för den praktiska utformningen av insatsen. Genomförandeplanen ska dokumenteras och
undertecknas av både utföraren och den enskilde och kontinuerligt följas upp

2.10 Individuell plan enligt LSS (§10)
I samband med att en insats enligt LSS beviljas kan den enskilde ha behov av en individuell plan. En
samordnad individuell plan (SIP) kan ersätta en individuell plan.
En utgångspunkt att begära en plan är att den enskilde har problem av något eller står inför en större
förändring i livet. Önskemål från den enskilde är utgångspunkten för den individuella planen. En plan
kan omfatta flera insatser och även redovisa åtgärder som vidtas av andra än kommunen eller
landstinget.
Den individuella planen ska beskriva beslutade och planerade insatser med kortsiktiga och långsiktiga
mål.
Den enskildes önskemål och behov styr vad planen ska handla om. Inför att den enskilde
begär en individuell plan bör han/hon tänka igenom vad syftet är med planen och vem eller vilka som
ska vara med på mötet.
Av den skriftliga planen bör det framgå:






syftet med planen
mål och delmål vem som gör och ansvarar för vad
tidpunkt för genomförande
tid för uppföljning och utvärdering
vilka som får ta del av planen

Tanken är att den enskilde ska få en helhetsbild över sin situation. Planen kan innehålla både
kortsiktiga och långsiktiga mål. Innehållet kan vara både övergripande och mer detaljerat, allt
beroende på anledningen till att planen upprättas.

2.11 Personer med beroendeproblematik
Personer med funktionsnedsättning kan ha beroende- och/eller missbruksproblem. Om kraven för
att få stöd uppfylls, vare sig funktionsnedsättningen beror på beroendet/missbruket eller något
annat, har personen rätt till stöd. Detta innebär ingen inskränkning i rätten till hjälp enligt SoL, eller
andra lagar, mot beroendet/missbruket.
Föreligger en skyddssituation kan LSS inte användas då lagen bygger på frivillighet och saknar
tvångsinslag. För att tillgodose skyddsaspekten i missbruksärenden får LVM användas.

2.12 Personer över 65 år
Personer över 65 år med funktionsnedsättning kan omfattas av LSS och söka insatser enligt LSS om
funktionshindret inte beror på normalt åldrande. Förutsättningen är att funktionsnedsättningen i sig
inte är åldersrelaterat. Även när åldrandet förstärker en funktionsnedsättning kan den enskilde
omfattas av lagen. Särskilda regler finns dock för personer över 65 år. Personlig assistans enligt
socialförsäkringsbalken kan inte sökas efter fyllda 65 år.
För daglig verksamhet förväntas den kunna erbjudas för personer i yrkesverksamhet ålder, eller i
normalfallet 67år.
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2.13 Ställföreträdare
Ett hjälpbehov ska alltid tillgodoses på det minst ingripande sättet. Med det avses att det första ska
lösas genom anhöriga, socialtjänst eller genom fullmakt. I vissa fall kan den enskilde behöva hjälp
med att ordna och sköta sin ekonomi, bevaka sin rätt och förvalta egendom av god man eller
förvaltare.







Anhöriga: Kan oftast hjälpa till informellt men de har ingen juridisk ställning d v s de kan
påtala behovet av hjälp t.ex. hos socialtjänsten men de kan inte företräda den enskilde.
Fullmakt: innebär att man avtalar med någon att sköta ekonomiska frågor eller att sköta
kontakter med myndigheter. Det förutsätts dock att man förstår innebörden av en fullmakt
för att denna ska vara giltig. Det finns ofta mallar för fullmakter på internet eller hos banker.
Överförmyndaren har ingen tillsynsfunktion rörande fullmakter.
God man: kan man få som en legal ställföreträdare dvs. ställföreträdarskapet styrs av
reglerna i lagen, i detta fall föräldrabalken. Att ha god man är frivilligt och den enskilde är
inte fråntagen rätten att själv bestämma, man säger att man har kvar sin
rättshandlingsförmåga. Praktiska behov gör inte den gode mannen men ska se till att andra
gör det som behövs t.ex. socialtjänsten. Om den enskilde p.g.a. sjukdom inte förstår
innebörden av godmanskap behöver den gode mannen naturligtvis inte samråda utan kan
själv vidta åtgärder som är till nytta och gagn för sin huvudman.
Förvaltare: kan utses då den enskilde är ur stånd att sköta sig eller sin egendom. Skillnad från
god man är det en tvångsåtgärd. Förvaltarskap är en skyddsåtgärd när den enskilde utsätter
sig för fara eller då det finns påtaglig risk för att den enskilde vidtar skadliga handlingar. Den
som har förvaltare förlorar sin rättshandlingsförmåga och kan exempelvis inte ta ut pengar
från banken eller ingå avtal. Förvaltaren får ta beslut utan huvudmannens samtycke men ska
i största mån handla i samförstånd med den enskilde.

2.14 Vistelsebegreppet
Kommunens ansvar enligt LSS gäller gentemot dem som är bosatta i kommunen. Om behov av
insatser enligt LSS uppkommer under en tillfällig vistelse i en kommun skall kommunen ge det stöd
och den hjälp som omedelbart behövs.
Rätten till bistånd enligt socialtjänstlagen gäller alla som vistas i kommunen. Skyldigheten att pröva
behovet av bistånd påverkas inte av vistelsens längd. Undantag från vistelsekommunens ansvar
regleras i 2a kap Sol.

2.15 Överklagan
Den enskilde och/eller dennes ombud ska alltid informeras om möjligheten att överklaga beslut
enligt förvaltningslagen. Beslut enligt 9 § LSS kan överklagas både avseende personkretstillhörighet,
insats och omfattning. Beslutet ska överklagas skriftligt. I överklagandet anges vilket beslut som
överklagas och vilken ändring som önskas.
Vid behov ska handläggaren hjälpa den enskilde med överklagan. Det är den sökande själv eller
dennes ombud som står för innehållet och som undertecknar överklagandet.
Överklagandet sänds till socialnämnden och ska ha inkommit till nämnden inom tre veckor från den
dag sökanden fick del av beslutet (23 § FL).
Om överklagan går vidare till rättslig prövning skickas den till Förvaltningsrätten som får avgöra
ärendet. Ärendet kan även gå vidare till kammarrätten och högsta förvaltningsdomstolen.
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3 Personkretstillhörighet
För att få insats enligt LSS ska den enskilde tillhöra lagens 3 personkretsar och har ett utrett behov av
sökt insats. Personkretstillhörigheten ska vara medicinskt styrkt.

3.1.1 Personkrets 1
Omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Personkretstillhörighet grundar sig på en diagnos som ska vara styrkt av från läkare, psykolog etc.
Kriterierna finns i ICD 10 (WHO) och DSM V (APA). Personkretstillhörighet som styrkts med intyg
behöver inte prövas vid ansökan om ny insats.
Gränsen för att tillhöra första personkretsen i LSS utifrån autism, alternativt autismliknande diagnos,
går mellan autism/autismliknande och autismspektrum syndrom. Tourettes syndrom eller ADHD är
diagnoser som inte omfattas av personkrets 1. Däremot omfattas de av LSS om de uppfyller
kriterierna i tredje punkten personkrets.
För diagnosen utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd krävs ofta en utförlig
utredning. Utredningar som genomförts av annan än leg. psykolog eller leg. läkare med
specialistkompetens är inte tillräckliga.

3.1.2 Personkrets 2
Avser personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder som föranletts av yttre våld eller kroppslig sjukdom. Det bestående begåvningsmässiga
funktionshindret ska vara dokumenterat via intyg från läkare, psykolog etc. Personkretstillhörighet
som styrkts med intyg behöver inte prövas vid ansökan om ny insats.
Demenssjukdomar/kognitiva sjukdomar kan ingå, trots förarbetsuttalande. Annat som godkänts av
kammarrätt är frontallobsdemens, Vaskulär demens och Frontotemporal demens. Personer med
olika psykiska sjukdomstillstånd, som också kan medföra begåvningshandikapp, och personer med
sjukdomar som är en följd av missbruk av beroendeframkallande medel ingår i gruppen under
förutsättning att alla kriterier är uppfyllda. (Prop. 1992/93:159 s. 168)

3.1.3 Personkrets 3
För att omfattas av personkretsen kan funktionsnedsättning vara såväl fysiskt som psykiskt, stort,
varaktigt och inte orsakat av normalt åldrande. Funktionsnedsättningen ska också förorsaka
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed föranleda ett omfattande behov av stöd
eller service. Alla rekvisit ska uppfyllas. Kriterierna går dock inte att helt självständigt bedöma var för
sig, eftersom de påverkar varandra (prop. 1992/93:159 s. 168).
LSS-lagen och syftar i första hand till att tillförsäkra personer med livslånga eller mycket långvariga
funktionshinder det särskilda stöd som de behöver. Vilket gör att personkretstillhörigheten bör
prövas vid varje ansökan.
Som stöd i bedömningen ges exempel på de rekvisit som ska uppfyllas:



Funktionshinder: Förvärvade eller medfödda fysiska eller psykiska funktionshinder på grund
av sjukdom eller skada. Varken orsaken till eller arten av sjukdomen eller skadan, och inte
heller den medicinska diagnosen, bör spela någon roll i sammanhanget.
Stort: Funktionshindret ska ha en sådan karaktär eller omfattning att det starkt påverkar
flera viktiga livsområden samtidigt, till exempel boende, fritid eller behov av habilitering eller
rehabilitering. Kombinationer av skador vars sammantagna följder är speciellt svåra eller
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komplicerade medför ofta att den enskilde har särskilt stora svårigheter i den dagliga
livsföringen.
Varaktigt: Det skall ha en sådan karaktär eller omfattning att det starkt påverkar flera viktiga
livsområden samtidigt, t.ex. boende, fritid eller behov av habilitering eller rehabilitering.
Funktionshindren skall också vara varaktiga, dvs. inte vara av tillfällig eller mer övergående
natur. Rehabilitering är en av de omständigheter som kan läggas till grund vid bedömningen,
men att pågående rehabilitering eller behandling inte ensamt är skäl för att anse att
funktionshindret inte är varaktigt.
Förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen: Att inte på egen hand klara
vardagsrutiner som t.ex. hygien, toalettbestyr, påklädning, mathållning, förflyttning inomhus
och utomhus, sysselsättning eller att utföra nödvändig träning eller behandling. Det kan
också innebära att en person inte kan förstå och klara sin ekonomi. Andra svårigheter kan
vara att kommunicera med andra. Begreppet bör även kunna användas om en person på
grund av funktionshinder löper risk att bli isolerad från andra människor.
Omfattande behov av stöd och service: Både kvantitativa och kvalitativa aspekter får
bedömas. Den enskilde skall i allmänhet ha ett återkommande behov av särskilt stöd för att
klara funktioner som andra kan klara på egen hand. Med återkommande avses att
stödbehovet vanligen föreligger dagligen och i olika situationer och miljöer. Behov av stöd
bör uppfattas i vid bemärkelse och avse stöd av olika karaktär. Ibland kan det behövas
stödinsatser av så speciell art att de trots mindre tidsåtgång bör betraktas som omfattande.

Det är konsekvenserna av funktionsnedsättningen, inte funktionsnedsättningen eller sjukdomen i sig,
som ska vara varaktigt. Alla angivna kriterier ska vara uppfyllda för att lagen ska vara tillämplig.
Personer som på grund av funktionshinder möter svårigheter i sin livsföring, men som inte bedöms
ingå i lagens personkrets, har rätt att få sina behov av stöd och service tillgodosedda genom till
exempel socialtjänsten eller hälso- och sjukvården (prop.1992/93:159 s. 55).
Vid personkretsbedömningen för ett barn ska inte någon bedömning av föräldraansvaret göras.
Någon värdering ska inte heller göras av om barnet är på förskola eller inte.

3.2 Personkretsbedömningar av små barn
Vid bedömning av små barn med funktionsnedsättning är utgångspunkten den aktuella situationen.
På grund av barnets låga ålder framgår kanske inte om funktionsnedsättningen är så stort att det
orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen. Alla barn i låg ålder har ju svårigheter att
tala, äta själv, gå etc.
Om det inte går att bedöma om barnet kommer att omfattas av LSS personkrets i framtiden uppfylls
inte kravet på varaktighet. Det är i sådana fall viktigt att informera vårdnadshavaren om vikten av en
ny LSS-ansökan längre fram. I vissa fall, t.ex. vid allvarliga ryggmärgsbråck, grav CP skada etc. torde
man dock med stor säkerhet kunna säga att barnet kommer att få betydande svårigheter även på
längre sikt. I sådana fall finns det ingen anledning att dröja med beslut om personkretstillhörighet.
Hos små barn med funktionshinder kan det, på grund av barnets låga ålder, vara svårt att bedöma de
betydande svårigheterna i den dagliga livsföringen eftersom alla små barn behöver hjälp med att äta,
kommunicera och förflytta sig m.m. I dessa fall får man bedöma om barnet med stigande ålder kan
antas komma att få betydande stora svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
omfattande behov av stöd eller service. (Prop. 1992/93:159, s. 169).
Avsikten med att göra en prognos om barnets framtida svårigheter och därmed sammanhängande
stödbehov är att redan för mycket små barn kunna bedöma om barnet tillhör LSS personkrets.
Personkretsens grupptillhörighet kan ändras allt eftersom barnet utvecklas och möjligheterna att
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ställa diagnos enligt grupp 1 blir säkrare.

4 Insatser enligt § LSS 9 p 1-10
Följande insatser kan bli beviljade enligt LSS:
1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om problem och
livsbetingelser för människor med stora och varaktiga funktionsnedsättningar. Denna insats ges av
landstinget.
2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till
den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51 kap socialförsäkringsbalken.
3. Ledsagarservice
4. Biträde av kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen och
under lov
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver bo
utanför familjehemmet
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad för vuxna
10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar
sig
Resor ingår inte i beviljade LSS-insatser. Ansökan om resor får göras i enlighet med Socialtjänstlagen.
Punkt 9.1 omfattar stöd som ges av landstinget.

4.1 Personlig assistans, LSS 9 § 2 Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd
för sådan assistans
Insatsen är avsedd för personer med mycket omfattande funktionsnedsättning och som behöver
hjälp i krävande eller komplicerade situationer av personligt slag som uppfattas som mycket känsliga
för integriteten och som behöver omfattande hjälp och stöd för att klara de grundläggande behoven.
Rätt till biträde av personlig assistent föreligger endast för den som ännu inte fyllt 65 år. Har
man beviljats personlig assistent före 65 årsdagen har man rätt till personlig assistans i samma
omfattning även efter att man fyllt 65 år.
De grundläggande behoven omfattar:






personlig hygien
måltider
att klä av och på sig
att kommunicera med andra, eller
annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den enskilde

Utöver assistans för de grundläggande behoven, kan även rätt till insatser för andra
kvalificerade personliga behov beviljas, förutsatt att dessa inte tillgodoses på annat sätt.
I de fall som en utredning visar på att de grundläggande behoven är minst 20 timmar per vecka ska
kommunen anmäla detta till Försäkringskassan och skicka handlingar och utredningen som ligger till
grund för beslutet enligt SFB, socialförsäkringsbalken 51 kap.
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Vid tillfällig utökning av assistansen, utöver vad som beviljats inom ramen för SFB-beslutet, gör den
enskilde en ansökan hos kommunen som utreder behovet. Exempel på ett tillfälligt behov av
utökning kan vara en tillfällig försämring på grund av sjukdom.

4.1.1 Vägledning
Omfattningen av de grundläggande behoven har en avgörande betydelse för beviljande av personlig
assistans. Insatsen personlig assistans omfattar i första hand de grundläggande behoven. Även andra
göromål kan ingå i rimlig omfattning liksom hjälp och stöd vid aktiviteter utanför bostaden.
Den enskilde ska efter förmåga aktivt delta i utförandet av sysslorna och faktiskt göra aktiviteterna
tillsammans med sin personlige assistent. I annat fall kan t.ex. hemtjänst beviljas om det finns ett
behov av hjälp när den sökande inte vill vara delaktig.
Den enskildes make, maka, sambo utför de sysslor som bedöms normalt i ett parförhållande,
i första hand gäller detta sysslor av praktisk natur. Make, maka, sambo behöver i de flesta fall ta ett
större ansvar än tidigare för dessa uppgifter. Make, maka, sambo förutsätts inte svara för hjälp med
personlig omvårdnad. Registrerad partner jämställs med make/maka.
Samråd mellan den enskilde och assistenten är viktigt när insatserna praktiskt utformas.
För att få personlig assistans enligt LSS bör de grundläggande behoven överstiga minst 10 timmar per
vecka.
I avvaktan på Försäkringskassans utredning ska beslutet verkställas om samtliga beviljade timmar i de
fall kommunens utredning kommer fram till att de grundläggande behoven är över 20 timmar per
vecka. Bifall ges i de fall Försäkringskassans beslut inte kan inväntas med hänsyn till den enskildes
situation.
Eftersom utredningar om personlig assistans ofta är komplicerade kan det vara rimligt att
handläggningen får ta upp till tre månader efter att kompletta handlingar lämnats in.
Huvudregeln i assistans enligt SFB (Socialförsäkringsbalken) och LSS är att assistansersättning inte
lämnas för tid då personer med funktionsnedsättningar vistas i daglig verksamhet. Behov av särskilt
stöd i daglig verksamhet ska tillgodoses inom ramen för den kommunala verksamheten.

4.2 9 § 3 Ledsagarservice
Ledsagarservice kan erbjudas för att den enskilde ska kunna besöka vänner, delta i fritids-,
kultur- och nöjesaktiviteter, föreningsliv med mera.
Ledsagarservice är i första hand tänkt att tillgodose aktiviteter i närmiljön men kan även gälla för
tillfälliga resor, studiecirklar/kurser eller familjeangelägenheter. Omvårdnad ingår inte i insatsen.

4.2.1 Vägledning
Kravet på goda levnadsvillkor bedöms i de allra flesta fall uppfyllas genom att den enskilde har
möjlighet att delta i en individuellt planerad fritidsaktivitet per vecka. Personer som har bostad med
särskild service ska få hjälp av personalen om behov finns för att komma till en fritidsverksamhet.
Ledsagarservice beviljas inte för aktiviteter som ingår i habilitering/rehabilitering, till
exempel till behandlingar som bad, sjukgymnastik.
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Ledsagning i samband med semesterresa utomlands tillämpas endast om synnerliga skäl föreligger.
Av kammarrätternas praxis framgår att en individuell utlandsresa till ett mer avlägset land rent
generellt inte kan vara en nödvändighet för att en person skall anses tillförsäkrad goda levnadsvillkor.
Regeringsrätten i RÅ 2003 ref. 79 har ansett att det är rimligt att en person i aktiv ålder någon gång
under livet ges möjlighet att göra en resa till närliggande länder. Med närliggande länder avses
Europa.
Ledsagning beviljas den som är i behov av stöd och hjälp vid fritidsaktiviteter.
Därutöver kan fritidsaktiviteter av mer tillfällig natur förekomma.
Outnyttjad tid för ledsagning inte kan sparas. LSS bygger på behovsbedömning.
Är behovet en månad reducerat innebär det inte med automatik att behovet är större månaden
efter. Vid utökat behov kan den enskilde begära fler timmar.

4.3 9 § 4 Biträde av kontaktperson
Syftet med insatsen skall vara att bryta isolering. I samband med utredning av behov av
kontaktperson ska den sökandes övriga nätverk, t ex närstående, arbetskamrater, grannar, god man
och personal vägas in.
Den huvudsakliga uppgiften för en kontaktperson är att medverka till en rikare fritid för den
enskilde. En kontaktperson träffar omsorgstagaren regelbundet för att göra saker tillsammans,
utifrån den enskildes intressen.
Omvårdnad ingår inte i insatsen.
Insatsen kontaktperson ska vara av personlig karaktär vilket kan innebära besök i hemmet,
telefonkontakt och gemensamma aktiviteter.
Den sökande har ett stort inflytande i valet av kontaktperson, dock bör kontaktpersonen inte ha
någon roll i personens liv, exempelvis en familjemedlem.

4.3.1 Vägledning
Kontaktperson ska vara ett personligt stöd för personer med funktionsnedsättning som saknar
gemenskap med andra t ex anhöriga, i arbetslivet eller fritidssammanhang. Insatsen ses som ett icke
professionellt stöd. Personer som har bostad med särskild service ska i regel få hjälp av personalen
på boendet att bryta isolering och hitta lämpliga fritidsaktiviteter och därmed inte beviljas
kontaktperson.
Insatsen är i första hand avsedd för personer i ordinärt boende.
Det är möjligt att få kontaktperson även för den som bor i bostad med särskild service, om behovet
faktiskt inte tillgodoses på annat sätt.
Insatsen blir i vanliga fall inte aktuell för de yngre barnen (under 12 år). De lever inte i ett sådant liv
att insatsen behövs för att bryta isolering. Barnen har sin familj, sin förskola och skola samt eventuell
skolbarnsomsorg och korttidstillsyn.
Det kan vara möjligt att i vissa fall ha mer än en kontaktperson.
En personal som på annat vis ger stöd till den enskilde, kan inte dessutom vara dennes
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kontaktperson.

4.4 9 § 5 Avlösarservice
Syftet med insatsen är att föräldrar eller makar som lever tillsammans med någon som har stora
funktionsnedsättningar ska få en möjlighet att koppla av, att genomföra aktiviteter. Avlösarservice
ska fungera som avlastning för den som i hemmet har omvårdnad om en person med
funktionsnedsättning. Insatsen ska göra det möjligt för den anhörige/närstående att få
avkoppling och egen tid för aktiviteter utanför och/eller i hemmet. Den som får uppdraget som
avlösare tar då tillfälligt över omvårdnaden.
Om den enskilde själv har förslag på lämplig person, utanför det egna hushållet, kan kommunen välja
att anlita honom eller henne.
Som avlösare utför man inga hushållssysslor eller hämtar/lämnar på förskola/fritidshem/skola.
Vid behov av avlösarservice hos barn där föräldrarna har delat föräldraansvar och är särbo ska det
beaktas att det förekommer en naturlig avlastning.

4.4.1 Vägledning
Avlösarservice ges med hemmet som utgångspunkt, men givetvis får avlösaren och den
funktionshindrade lämna hemmet för att till exempel gå på promenad, till lekplatsen eller liknande
aktivitet i närområdet.
Insatsen ska inte beviljas för att anhöriga ska arbeta. Insatsen ska inte användas i situationer som
orsakas av den enskildes ändrade förhållanden, till exempel sjukdom vid skolgång eller genom
ändrade tider i annan verksamhet.
Avlösarservice kan erbjudas som en regelbunden insats eller som en insats vid enstaka
tillfällen. Stödet utformas individuellt efter behovet.
Avlösarservice beviljas med visst antal timmar alternativt dygn per kalendermånad. En individuell
bedömning och prövning av behovet görs alltid. Tillfälligt utökad avlösarservice kan beviljas då
närstående är i behov av extra avlastning.
Avlösarservice beviljas inte personer som har personlig assistans eller bor i bostad med särskild
service. Det är kommunen som ansvarar för insatsen och som också avgör vem som anlitas som
avlösare.
Vid bedömning av insatsens omfattning tas hänsyn till familjesituationen.
Grundtanken är att outnyttjad avlösarservice inte kan sparas. LSS bygger på behovsbedömning av
regelbundna och återkommande behov.
Är behovet en månad reducerat innebär det inte med automatik att behovet är större månaden
efter. Vid utökat behov kan den enskilde ansöka om fler timmar.

4.5 9 § 6 Korttidsvistelse
Syftet med korttidsvistelse är att erbjuda den enskilde miljöombyte och rekreation. Insatsen kan
även beviljas för att erbjuda anhöriga avlastning. Personer som bor i bostad med särskild service
beviljas inte korttidsvistelse.
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Korttidsvistelse kan erbjudas i särskilda korttidsboenden eller i en annan familj, så kallad
stödfamilj. Vistelsen kan också förläggas till en rekreationsanläggning eller ett läger om detta
planerats i samråd med handläggaren i kommunen.
Korttidsvistelse kan beviljas som en regelbunden insats eller som en insats vid enstaka
tillfällen.

4.5.1 Vägledning
Huvudinriktningen är att en korttidsvistelse utanför det egna hemmet högst kan omfatta
4 dygn per vecka.
Vid ansökan om kollovistelse ska görs en individuell bedömning om miljöombyte och rekreation är
faktiskt tillgodosett under en längre period.

4.6 9 § 7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Korttidstillsyn är en fortsättning på fritidshem och kan erbjudas från och med vårterminens
slut det år man fyller 13 år och så länge man går i skolan.
Insatsen ges i anslutning till skoldagen, samt under lov- och studiedagar under tid då föräldrar
förvärvsarbetar eller studerar.
Insatsen är främst avsedd för dem som bor hos anhöriga/närstående.

4.6.1 Vägledning
Skäl för att beviljas insatsen är att funktionsnedsättningen ska vara så omfattande att den unge har
behov av omfattande stöd i anslutning av skoldagen eller lov. Efter särskild prövning kan insatsen bli
aktuell även av andra skäl som till exempel att bryta isolering.
Insatsen kan högst omfatta 5 tillfällen per vecka.

4.7 LSS 9 § 8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och
ungdomar
Barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt till bostad med särskild
service för barn och ungdom. Föräldraansvaret kvarstår vilket medför att föräldrarna ska vara
delaktiga i det som rör barnet.
Bostaden ska utformas så att varje barn och ungdom tillförsäkras en boendemiljö som är säker och
trygg. En institutionsliknande miljö bör undvikas och bostaden bör utformas och utrustas så hemlikt
som möjligt. Bostaden bör inte samlokaliseras med annan LSS/SoL verksamhet, till exempel
korttidshem, bostad med särskild service för vuxna, daglig verksamhet eller särskilda boendeformer
för service och omvårdnad för äldre.

4.7.1 Vägledning
För att insatsen ska betraktas som LSS 9 § 8 ska boendet vara tillgängligt årets alla dagar.
Insatsen ”boende i familjehem eller bostad med särskild service, enligt LSS 9 § 8” ska i
normalfallet inte bli aktuell förrän övriga stödåtgärder vidtagits och visat sig inte vara
tillräckliga. Barn och ungdomar som är i behov av detta boende har ett mycket omfattande
stöd/omvårdnads och servicebehov. Yngre barn ska i första hand placeras i familjehem.
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En ungdom som beviljas en utomkommunal gymnasieskola kan ha rätt till bostad med särskild
service för barn och ungdomar, 9 § p 8 LSS, trots ett mindre omfattande stöd-, omvårdnads- och
servicebehov. Bedömningen av rätten till bostad med särskild service enligt LSS måste utgå från
vilken möjlighet en elev utan funktionshinder har att välja en gymnasieplats på annan ort samt
elevens behov av sådan bostad för att kunna genomföra utbildningen. Behovet av bostad kan vara
föranlett av att eleven behöver undervisning som inte finns på hemorten. Rättigheten avser barn och
ungdomar till och med det år barnet fyller 18 eller fram till dess att skolgången upphör.
Vårdnadshavare skall informeras om att barnet skall vara folkbokfört i familjehemmet/ bostad med
särskild service. Med familjehem avses i lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade detsamma som i 3 kap 2 § socialtjänstförordningen (2001:937).
Behov av bostad med särskild service/familjehem ska prövas enligt LSS i de fall behovet har uppstått
på grund av barnets/ungdomens funktionsnedsättning. I de fall behovet inte primärt har uppstått
genom funktionsnedsättningen hos barnet/ungdomen ska det prövas enligt socialtjänstlagen (SoL).
Insatsen är aldrig en ersättning för föräldraskapet utan är ett komplement. Föräldrar som behöver
stöd i föräldrarollen har rätt att söka bistånd inom Socialtjänsten.
Vi ansökan om LSS-boende i samband med skolgång kan det tas hänsyn till följande frågeställningar:





Hur skolsituationen påverkar rätten till LSS-insatser som får bedömas utifrån de behov
skolsituationen leder till.
Kan behov tillgodoses genom t ex pendling eller annan insats? Skolform (gymnasium,
särgymnasium, individuellt program etc.) spelar ingen roll.
SoL-boende i samband med skolgång (t ex elevhem)?
Kan behovet tillgodoses på annat sätt t ex personlig assistans.

4.8 LSS 9 § 9 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad
bostad
Syftet med insatsen bostad med särskild service är att den enskilde ska kunna leva ett så självständigt
liv som möjligt. I anslutning till en bostad med särskild service ska det finnas fast bemanning och
tillgång till gemensamma utrymmen.
Man får ett hyreskontrakt på sin lägenhet och betalar hyra enligt hyreslagen och den enskilde
tecknar egen hemförsäkring.
En bostad kan vara utformad på olika sätt, men dessa tre huvudformer kan urskilja:




Gruppbostad: För att bli beviljad denna form av boende ska den enskilde ha ett stödbehov
dygnet runt. Behovet av stöd ska vara varaktigt och beröra flera livsområden. I bostad med
särskild service bor man för lång tid eller livslångt. En habiliterande/ rehabiliterande
arbetsmetod ska användas i syfte att medverka till att det blir möjligt för den enskilde att
leva så självständigt det är möjligt utifrån funktionsnedsättningen. Om det är möjligt skall
målet vara att den enskilde kan flytta till ett eget boende.
Servicebostad: är en boendeform för personer med behov av viss tillsyn och omvårdnad,
men som ändå klarar mycket själv. Servicebostad är avsedd för personer med behov av ett
fast personalstöd där service och omvårdnad kan ges under dygnet. Den enskilde ska ha
behov av ett dagligt stöd för att beviljas servicebostad. Möjlighet skall finnas för att ha
tillgång till gemensamma ytor. Behoven skall finnas tydligt preciserat i utredningen inför
beslut. I de båda ovanstående boendeformerna ingår omvårdnad, stöd och service utifrån
individuella behov. Det ingår också fritids- och kulturaktiviteter i närmiljön.
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Annan särskilt anpassad bostad: är en boendeform för personer som behöver en bostad
med viss grundanpassning utifrån sin funktionsnedsättning. Omvårdnad stöd och service
eller fritidsverksamhet ingår inte i denna boendeform. Behovet av stöd får man till exempel
genom personlig assistans eller hemtjänst. Detta får man ansöka om separat.

4.8.1 Vägledning
Bostäder med särskild service ska vara av god standard.
Den enskilde har kontrakt på bostaden med i praktiken samma innehåll och tyngd som om det vore
ett förstahandskontrakt även i det fall som det formellt är ett andrahandskontrakt.
Det ska finnas ett behov av stöd av kvalificerat stöd personlig utformat utifrån den enskildes
funktionsnedsättning.
För personer som bor i bostad med särskild service ska fritids- och kulturaktiviteter i första hand
rymmas inom ramen för boendet.
Stödet i boendet, som innefattar omvårdnad, kultur- och fritidsaktiviteter, ska utformas efter
omsorgstagarnas individuella behov. Kravet på goda levnadsvillkor bedöms i de allra flesta fall
uppfyllas genom att den enskilde har möjlighet att delta i en individuellt planerad fritidsaktivitet per
vecka. Därutöver kan fritidsaktiviteter av mer tillfällig natur förekomma.

4.9 LSS 9 § 10 Daglig verksamhet
Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda den enskilde en meningsfull sysselsättning, bidra till den
personliga utvecklingen och främja delaktighet i samhället. Genom inflytande och medbestämmande
ska den enskilde ges möjlighet att påverka och utforma innehållet i verksamheten.
Rätt till insatsen föreligger för personer i personkrets 1 och 2 i yrkesverksam ålder, som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig. Kortare kurser betraktas i detta sammanhang inte som
utbildning. Huvudregeln är att den dagliga verksamheten omfattar vardagar under hela året.
Den dagliga verksamheten ska bland annat ta vara på varje persons vilja och resurser, öka
deltagarnas självständighet och självkänsla, ge möjlighet till olika sinnesupplevelser, erbjuda
meningsfulla aktiviteter som passar den enskilde, skapa en miljö som bidrar till att var och en känner
sig trygg, ge möjlighet till sociala kontakter samt skapa en stimulerande och utvecklande vardag.
Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell verksamhet.
Den dagliga verksamheten medför inget anställningsförhållande. Semesterlagen och andra
arbetsrättsliga lagar är därför inte tillämpliga.

4.9.1 Vägledning
Insatsen beviljas inte om det av utredningen framgår att det föreligger en arbetsförmåga.
För att utreda behovet kan underlag från t.ex. arbetsförmedlingen som beskriver arbetsförmåga
behöva inhämtas. Under sommarmånaderna bör det finnas alternativ om den vanliga dagliga
verksamhetenstänger. Individuell planering i god tid, görs tillsammans med den enskilde och dennes
företrädare.
Den enskilde får habiliteringsersättning.
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