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Omsorgsnämndens vägledning enligt lagen om stöd och 
service till vissa funktionshindrade 
 

 Personkretsen 

 Biträde av personlig assistent 

 Ledsagarservice 

 Biträde av kontaktperson eller kontaktfamilj 

 Avlösarservice i hemmet 

 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år, familjehem och bostad med 
särskild service för barn och ungdomar 

 Bostad med särskild service 

 Daglig verksamhet 

 Individuell plan 

 Rätten till förhandsbesked 

 Pedagogisk måltid 

 Anhörigstöd 
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Omsorgsförvaltningen   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Vägledning – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

 
3.1 Personkretsen 
 

För att få möjlighet till en insats enligt lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade, LSS, ska man tillhöra den så kallade personkretsen. Hit hör 

följande grupper (1 § LSS): 

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder 

efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom. 

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed omfattande 

behov av stöd eller service. 

 

Med utvecklingsstörning avses en intellektuell funktionsnedsättning som 

beroende på grad och miljö utgör ett handikapp. Den sammanhänger med en 

under individens utvecklinsperiod (avses i allmänhet åren före 16 års ålder) 

inträffad brist eller skada som i många fall är så betydande att personen behöver 

stöd och hjälp i sin livsföring för att kunna ta del i samhällslivet. Orsaken till 

bristen eller skadan saknar betydelse. 

 

Med autism och autismliknande tillstånd avses sådana djupgående störningar i 

fråga om social förmåga, kommunikation och beteende som medför allvarligt 

funktionshinder i fråga om psykosocial och/eller pedagogisk anpassning. 

Störningarna framträder under barndomen (oftast, men inte alltid, före 3 års ålder) 

och ger nästan alltid allvarliga psykiska funktionshinder under hela livet. 

 

Personer som erhållit ett begåvningsmässigt funktionshinder i vuxen ålder 

avser dem som efter utvecklingsåren har fått en hjärnskada som leder till detta 

funktionshinder. Utlösande faktorer ska vara sjukdomar av kroppslig art – tumör, 

hjärnblödning etc – eller skador som föranletts av yttre våld, till exempel 

trafikskador. 

 

Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder är barn, 

ungdomar och vuxna med långvariga habiliterings- och rehabiliteringsbehov. Det 

gäller personer som på grund av sitt funktionshinder har ett i flera avseenden 

likartat behov som de övriga grupperna i personkretsen. 
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Med funktionshinder avses den begränsning eller det hinder som gör att en 

person till följd av skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller 

inom de gränser som kan anses normalt. Orsaken till, eller arten av 

funktionshinder är inte avgörande, inte heller den medicinska diagnosen. Inom 

kretsen finns personer med fysiska, psykiska och begåvningsmässiga 

funktionshinder. Funktionshindren ska dock vara stora och varaktiga. 
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Omsorgsförvaltningen   
 

  

 

 

 

 

 

 

 
3 Vägledning – Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS) 
 

3.2. Biträde av personlig assistent 
 

 

Lagrum och förarbeten 

 

9 § 2 p LSS - 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, SFB. 

 

Personer som inte har fyllt 65 år och som behöver omfattande stöd för att klara 

det dagliga livet kan ha rätt till personlig assistans. Den som beviljats personlig 

assistans har rätt att behålla insatsen, i samma omfattning, även efter 65-årsdagen. 

Man kan välja att få personlig assistans utförd genom kommunens försorg eller få 

ekonomiskt stöd för att själv vara arbetsgivare eller anlita annan utförare i privat 

regi. 

 

För att ha rätt till personlig assistans enligt LSS krävs att personen har behov av 

insatsen för sina grundläggande behov. Med grundläggande behov avses sådana 

mycket personliga angelägenheter som att sköta personlig hygien, att inta 

måltider, att klä på sig, att kommunicera med andra eller hjälp som förutsätter 

ingående kunskaper om personens behov. 

 

Om de grundläggande behoven i genomsnitt överstiger 20 timmar/vecka kan 

Försäkringskassan besluta om assistansersättning för kostnader för personlig 

assistans enligt 51 kap. SFB. Assistansersättning utbetalas till den assistans-

berättigade som sedan kan vända sig till kommunen eller annan assistans-

anordnare för att få insatsen utförd. Assistansersättning lämnas inte för 

sjukvårdande insatser enligt hälso- och sjukvårdslagen. Tillfälligt utökad assistans 

beslutas av kommunen.  

 

Insatsen personlig assistans är avgiftsfri för den assistansberättigade men 

kostnader i samband med resor och aktiviteter står assistansmottagaren för själv. 

 

 

Omsorgsnämndens tillämpning 
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Den assistansberättigade har rätt att välja assistansanordnare. När den assistans-

berättigade väljer Alvesta kommun som utförare innebär det att hon eller han 

lämnar över hela arbetsgivaransvaret till kommunen, det vill säga allt det 

praktiska kring anställning såsom rekrytering och anställning av personal. I 

personalansvaret ingår bland annat arbetsmiljöansvar, rehabilitering 

personalmöten, administration, och kompetensutveckling. Lagar kring arbetstid, 

semester, tystnadsplikt och arbetsmiljö samt kollektivavtal gäller för personal som 

är anställda av kommunen. Om det bedöms av arbetsgivaren att arbetstekniska 

hjälpmedel underlättar arbetet skaffas dessa av kommunen. 

 

Ett avtal upprättas mellan kommunen som assistansanordnare och den assistans-

berättigade. Vid beslut av Försäkringskassan om assistansersättning enligt 51 kap. 

SFB ska den assistansberättigade överlämna Försäkringskassans utredning och 

beslut till kommunen.  

 

Delaktighet vid rekrytering 

Den assistansberättigade har rätt att vara delaktig vid rekryteringen. Med detta 

menas att den assistansberättigade har rätt att framföra behov och önskemål men 

att kommunen som arbetsgivare har det slutliga ansvaret för att personal med rätt 

kompetens används. Kommunen rekryterar personal utifrån de behov som den 

assistansberättigade har. Vid nyanställning har kommunen rätt att provanställa 

upp till sex månader, därefter fattas beslut om förlängning. 

 

Vid den anställdes frånvaro 

Vid den anställdes sjukfrånvaro och semester tillhandahåller kommunen vikarie 

men för arbetsgivaren finns inte alltid möjlighet att ta hänsyn till vem inom den 

befintliga organisationen som då ska utföra assistansen. Kommunen har som 

arbetsgivare rätt att omprioritera resurser utifrån ett helhetsperspektiv. Tackar den 

enskilde nej till utsedd personal, tackar man nej till assistans. 

 

Assistansmottagaren har ansvar för att: 

 senast tre veckor i förväg meddela uteblivet behov av assistans, enligt 

överenskommet schema. Tiden anses annars förbrukad och kan inte 

sparas. Tillfälligt utebliven assistans som beror på att assistansmottagaren 

med mycket kort varsel, inom 12 timmar, avsagt sig assistans likställs 

också med utförd assistans. Förändringar som meddelats i tid sparas och 

en avstämning till Försäkringskassan sker efter varje sex månaders period. 

 meddela senast fem arbetsdagar innan, när assistansmottagaren har behov 

av att använda sin icke schemalagda assistanstid. Detta för att säkerställa 

att verksamheten kan tillgodose behovet. 

 efter varje månadsskifte, senast den femte i nästkommande månad, sända 

tidsredovisningen av utförda assistanstimmar till enhetschefens assistent. 

Handlingarna ska lämnas in senast den femte i andra månaden efter 

redovisningsmånaden. 

 alltid meddela Försäkringskassan och enhetschef om assistansmottagaren 

blir inlagd på sjukhus. I beslutet från Försäkringskassan om personlig 
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assistans ska det framgå om assistansmottagaren har rätt till att ha med sig 

sina personliga assistenter under sjukhusvistelsen. 

 om individuella hjälpmedel finns, att dessa används för att kompensera för 

nedsatt eller förlorad funktion och förmåga samt att klara det dagliga livet. 

Assistansanordnaren och assistansmottagaren ansvarar för att de 

arbetstekniska hjälpmedel personalen behöver för att kunna utföra ett bra 

och säkert arbete ur ett arbetsmiljöhänseende används. 

 

Enhetschef ansvarar för information och för att ett avtal upprättas. 

 

 

Personliga assistentens arbetsbeskrivning 

Med beslutet om personlig assistans som utgångspunkt ska assistansmottagare 

och assistansanordnare, dvs. enhetschef och/eller samordnare, tillsammans skriva 

en arbetsbeskrivning, en genomförandeplan. I denna anges syfte och mål med 

assistansen, hur assistansen ska genomföras samt när uppföljning och utvärdering 

ska ske. Huvudregeln är att assistansmottagaren tillsammans med den personliga 

assistenten ska utföra insatserna. Syftet är att den personliga assistenten ska 

kompensera för de resurser och förmågor som assistansmottagaren saknar. 

 

Serviceinsatser 

Städning, tvätt, klädvård, inköp och liknande uppgifter som ingår i det personliga 

stödet utförs tillsammans med assistansmottagaren. Dessa uppgifter utförs således 

inte när assistansmottagaren deltar i annan verksamhet och inte befinner sig i sitt 

hem.  

 

För ensamstående vuxen person ges stöd vid skötsel av hem och hushåll 

motsvarande två rum och kök samt av utemiljö motsvarande uteplats. 

Fastighetsskötsel och trädgårdsarbete utförs inte av personlig assistent. 

 

Om assistansmottagaren lever i gemensamt hushåll med make, sambo, registrerad 

partner eller barn över 18 år utförs personligt stöd vid skötsel av 

assistansmottagarens del av det gemensamma ansvaret för hem och hushåll. I 

utredningen har hänsyn tagits till makars och sammanboendes gemensamma 

ansvar. 

 

Resor 

Resor ska ske med färdtjänst, allmänna kommunikationsmedel eller assistans-

mottagarens bil. Den personliga assistenten har ansvar för att kontrollera att 

assistansmottagaren har sin bil försäkrad. Vid resa med riksfärdtjänst ingår resan 

för den personliga assistenten. Vid buss, tåg eller båtresor lämnas biljetten till 

enhetschef om resan inte ingår. Resans pris ska framgå av biljetten och momsen 

ska vara specificerad.  

 

Personlig assistans i daglig verksamhet  
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Om särskilda skäl finns kan den assistansberättigade ha rätt till personlig assistans 

under vistelse i daglig verksamhet. Det är inte meningen att den personliga 

assistenten ska ersätta den personal som finns inom den dagliga verksamheten.  

 

Personlig assistans vid korttidsvistelse 

Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att erbjuda miljöombyte, 

rekreation och umgänge samtidigt som anhöriga ges möjlighet till avlastning. 

Personer med insatsen personlig assistans enligt LSS/SFB har i undantagsfall rätt 

till korttidsvistelse. Behov av avlösning och/eller miljöombyte ska tillgodoses 

inom ramen för beviljad personlig assistans. Har den ordinarie assistenten behov 

av avlösning ska en vikarie anställas.  

 

Assistentersättning enligt 51 kap. SFB 

Kommunen ska alltid underrätta Försäkringskassan om någon som får assistans-

ersättning enligt 51 kap. SFB beviljas boende med särskild service, daglig 

verksamhet eller någon insats som kan påverka behovet av personlig assistent. 

Ansvaret att informera Försäkringskassan är delat mellan assistansmottagaren och 

kommunen. Om assistansmottagaren har kommunal assistans kan det bli fråga av 

omprövning av antalet timmar.  

 

Kommunen ska också anmäla till Försäkringskassan om det finns anledning att 

anta att assistansersättning används för annat än köp av personlig assistans eller 

kostnader för personliga assistenter.  

 

Underrättelsen från kommunen till Försäkringskassan ska ses som ett rutinmässigt 

informationslämnande angående beslut som fattas av kommunen.  
 

Omkostnader för assistansmottagaren 

Assistansmottagaren ska endast ha omkostnader för sin egen del. Kostnader för 

den personliga assistenten regleras enligt allmänna bestämmelser, AB 13. En 

överenskommelse mellan personlig assistent och enhetschef ska alltid ha skett 

innan. 

 

Det är viktigt att på de ställen där det är inträdesavgift i förväg ta reda på vad som 

gäller för den personliga assistenten. Ett intyg som bekräftar dennes uppdrag kan 

behövas och utfärdas av enhetschef.   

 

Tillfällig utökning av personlig assistans 

Detta stycke kommer att kompletteras. 
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Omsorgsförvaltningen   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Vägledning – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

 

3.3. Ledsagarservice 
 

 

Lagrum och förarbeten 

9 § 3 p LSS – Ledsagarservice 

 

Insatsen ledsagarservice beviljas i syfte att underlätta för personer med funktions-

nedsättning att leva som andra och delta i samhällslivet. Ledsagarservice är en 

begränsad insats och är avsedd att ge personer med funktionsnedsättning, som inte 

uppfyller förutsättningarna för personlig assistens, ökade möjligheter att 

genomföra enklare aktiviteter i närmiljön utanför hemmet, bryta isolering och att 

besöka vänner eller att ta en promenad, delta i fritids-, kultur- och nöjesaktiviteter 

samt föreningsliv. Ledsagarservice är i första hand tänkt som en regelbunden 

insats men kan även gälla en tillfällig sådan. Den är i första hand tänkt att 

tillgodose aktiviter i närmiljön. (HFD 2011 ref. 8 samt HFD 2011 ref. 62 1-11) 

 

Ledsagarservice beviljas vanligtvis inte till personer som har beslut om bostad 

med särskild service enligt 9 § 9 LSS verkställt, då individuella kultur- och 

fritidsaktiviteter ingår i boendet. Detta gäller även ledsagarservice för 

semesterresa (se vidare under avsnitt 9.9 Bostad med särskild service om vad som 

gäller för resor). 

 

Om brukaren är beviljad personlig assistans enlig LSS eller SFB ingår 

ledsagarservice i den insatsen. Någon ledsagning utöver detta beviljas inte. 

 

Ledsagarservice sker utanför hemmet och innebär att ledsagaren följer brukaren 

till och från vissa aktiviteter. Om behovet är att bryta isolering genom en social 

kontakt är det insatsen kontaktperson enligt 9 § 4 p LSS eller 3 kap. 6 § 

socialtjänstlagen, SoL, som är aktuell.  

 

Av 9 e respektive 21 §§ LSS framgår att det är personlig service men inte 

omvårdnad som ingår i ledsagarservice samt att insatsen är avgiftsfri förutom för 

omkostnader för egen del, se nedan. 
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Omsorgsnämndens tillämpning 

 

Ledsagarservice omfattas av enklare aktiviteter i närmiljön och ska i möjligaste 

mån tillgodoses efter brukarens önskemål. Kvalitetsnivån på insatsen ska 

tillförsäkra brukaren goda levnadsvillkor. En individuellt planerad aktivitet i 

veckan bedöms i de flesta fall uppfylla kraven på goda levnadsvillkor. Aktiviteter 

av mer tillfällig natur kan därutöver förekomma.  

 

Längre resor och resor utanför Sverige bedöms omfattande och ryms inte inom 

insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 p LSS. Kommunen har ingen lagstadgad 

skyldighet att verkställa beslut utomlands vilket omsorgsnämnden valt att tillämpa 

som grund (SKL dnr 11/0824). Ledsagning enligt LSS för längre resor och resor 

utanför Sverige tillämpas endast om synnerliga skäl föreligger. 

 

Innehåll i insatsen 

Insatsen ska erbjudas så snart det är möjligt, på ett sätt som tar hänsyn till 

brukarens behov och med inriktningen att få en stabil och välfungerande insats. 

Ledsagarservice omfattar inte omvårdnad men för att insatsen skall kunna 

användas ingår efter behov hjälp med förflyttning, på- och avklädning, hjälp vid 

toalettbesök samt i måltidssituationer.  

I första hand ska ledsagning schemaläggas. Om den planerade insatsen avbokas 

av brukaren är den tiden förbrukad. Tiden kan inte sparas till något annat tillfälle. 

Om personen har rörlig tid, dvs icke schemalagda timmar, kan dessa sparas som 

mest i en månad. En överenskommelse ska göras med enhetschefen i dessa 

situationer. 

 

Resor till och från aktiviteter 

Resor ska i första hand ske med allmänna kommunikationsmedel, färdtjänst, eller 

den enskildes bil. Ledsagaren skall kontrollera att brukaren har en gällande 

bilförsäkring. Vid riksfärdtjänst ingår resan för ledsagaren. 

 

I andra hand får resor till och från aktiviteter ske med kommunens bilar, det 

förutsätts då att resor enligt något av ovanstående alternativ ej går att genomföra 

vid det specifika tillfället. Kommunen har inte rätt att ta ut någon kostnad av 

brukaren för att köra denne i kommunens bil. 

 

Omkostnader 

Brukaren ska endast ha omkostnader för egen del. Insatsen får inte medföra 

omkostnader för ledsagaren som går utanför lokal överenskommelse i enlighet 

med AB 13 bilaga L.2. Ersättning till ledsagaren bedöms utifrån vad brukaren är 

beviljad för innehåll i ledsagningen. 

 

Det är inte tänkt att kommunen ska avlöna en make, förälder eller annan person i 

hushållet som ledsagare. Sådan hjälp får anses ske inom ramen för 

familjegemenskapen. 
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Omsorgsförvaltningen   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Vägledning – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

 
3.4. Biträde av kontaktperson eller kontakt/stödfamilj 

 

Lagrum och förarbeten 

9 § 4 p LSS - Biträde av kontaktperson 

 

Insatsen biträde av kontaktperson ges som ett icke professionellt stöd av någon 

med stort socialt intresse och engagemang för andra människor. Något krav på 

särskild yrkeskompetens ställs inte. Kontaktpersonen är en medmänniska/vän som 

mot visst arvode och omkostnadsersättning stödjer en person som har en 

funktionsnedsättning.  

Kontaktperson ska hjälpa omsorgstagaren att bryta isolering som kan uppstå för 

personer med funktionsnedsättning, som saknar gemenskap med andra till 

exempel anhöriga, i arbetslivet eller fritidssammanhang. Kontaktpersonen ska 

bidra till en rikare fritid för omsorgstagaren genom att göra saker tillsammans 

utifrån omsorgstagarens intresse. I insatsen ingår inte omvårdnad.  

Insatsen är i första hand avsedd för personer i ordinärt boende. Personer som har 

bostad med särskild service enligt 9 § 9 p LSS ska i regel få hjälp av personal på 

boendet för att bryta isolering och hitta lämpliga kultur- och fritidsaktiviteter och 

därmed inte beviljas kontakperson. Det är dock möjligt att få kontakperson för 

den som bor i bostad med särskild service om behovet faktiskt inte tillgodoses på 

annat sätt. Det samma gäller för kontakperson i form av stödfamilj. 

I samband med utredning av behov av kontaktperson ska den sökandes övriga 

nätverk, exempelvis anhöriga, arbetskamrater, grannar, god man och personal 

vägas in och hans eller hennes behov beaktas.  

Kontaktpersonen omfattas av 26 kap. offentlighet och sekretesslagen, OSL, och 

av skyldigheten att rapportera missförhållanden och risk för missförhållanden 

enligt Lex Sarah. 
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Omsorgsnämndens tillämpning 

Handläggning 

Handläggarens utredning ska visa vilket målet är med insatsen och varför 

kontaktperson är rätt insats. En förutsättning är att omsorgstagaren kan 

tillgodogöra sig en relation. En noggrann avvägning mot andra insatser skall 

göras för att visa att det är just den medmänskliga kontakten som omsorgstagaren 

behöver. Om omsorgstagaren har behov av att någon följer med till och från 

aktiviteter är ledsagning en möjlig insats.  

Av utredning och beslut skall framgå hur ofta det är tänkt att kontaktpersonen och 

omsorgstagaren ska träffas. Insatsen ska följas upp årligen. 

Verkställighet 

Kontaktperson utses av enhetschef och inför ett förordnande ska kontaktpersonen 

uppvisa utdrag ur belastningsregistret. Insatsen ska erbjudas så snart det är 

möjligt, på ett sätt som tar hänsyn till omsorgstagarens behov och med 

inriktningen att insatsen skall vara stabil och välfungerande. Omsorgstagaren ska 

ha möjlighet till inflytande över vilken person som utses till kontaktperson så att 

det blir någon som denne känner förtroende för. Under rekryteringen av 

kontaktperson och planering av verkställigheten av beslutet är det viktigt med en 

dialog med omsorgstagaren för att skapa en långsiktig och bra lösning.  

Personal som på annat vis ger stöd till omsorgstagaren kan inte dessutom vara 

hans eller hennes kontaktperson.  

Enhetschef utfärdar ett skriftligt förordnande av kontaktperson. En kopia av 

förordnandet skickas till kommunens lönekontor. Därefter ansvarar enhetschef för 

att ett avtal upprättas mellan kontaktperson, enhetschef och omsorgstagaren 

och/eller hans eller hennes gode man eller förvaltare. I avtalet anges uppdragets 

omfattning, när och hur det skall utföras samt dess syfte och mål. 

I samband med handläggarens årliga uppföljning av insatsen ska ett nytt 

förordnande skrivas i det fall att insatsen förlängs. Innehållet i avtalet ska också 

ses över i samband med att insatsen förlängs. 

Kontaktpersonen ska skriva under sekretessbevis som intyg på att 

kontaktpersonen är medveten om vilka sekretessbestämmelser som gäller samt 

intyg om att personen tagit del av bestämmelserna kring skyldigheten att 

rapportera händelser enligt lex Sarah.  

Kontaktpersonen ska varje månad redovisa till enhetschefen hur uppdraget har 

fullgjorts. Detta görs på blanketten Redovisning av stödinsatser och aktiviteter. 

Brukaren eller god man/förvaltare ska godkänna redovisningen innan den lämnas 

till enhetschefen. Enhetschef ansvarar för att en sammanfattning av redovisningen 

skrivs in i brukarens journal. 

Arvodes- och omkostnadsersättning 

Ersättningen till kontaktpersonen består av två delar, ett arvode och en 

omkostnadsersättning, vilka utgår i procent av det för året gällande 

prisbasbeloppet fördelat per månad. Ersättningsnivån ska följa de nivåer som 
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framgår av Sveriges kommuner och landstings (SKL) cirkulär och som grundar 

sig på aktuellt prisbasbelopp. 

Arvodet utgör ersättning för den tid som är beräknad för uppdraget. Arvodet 

varierar utifrån hur omfattande och krävande uppdraget bedöms vara. Individuell 

bedömning måste göras utifrån vilken arbetsinsats uppdraget kräver 

Omkostnadsersättning avser kontaktpersonens utgifter i samband med uppdraget 

och bör utgå med 10-40 procent av prisbasbeloppet (se SKL:s cirkulär för aktuell 

information kring omkostnadsersättning). Individuell bedömning måste göras 

utifrån vilka kostnader som kan komma i uppdraget. Lägsta nivå beräknas för att 

täcka kostnader som telefon, lokala resor, besök, enklare förtäring, biljetter och 

inträde till olika evenemang. Den högre ersättningen utgår för mer 

kostnadskrävande aktiviteter. Vid måltid hemma hos brukaren står 

kontaktpersonen för sin del av kostnaden genom sin omkostnadsersättning. 

Omkostnadsersättningen ska även täcka kontaktpersonens utgifter för resor till 

och från brukaren. 

Arvodets och omkostnadsersättningens storlek ska framgå av förordnandet. 

Kontaktpersonen ska varje månad, i samband med att redovisningen av 

stödinsatser lämnas in, lämna in kvitton för att rimligheten i arvodes- och 

omkostnadsdelen skall kunna bedömas. 
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Omsorgsförvaltningen   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Vägledning – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

 

3.5. Avlösarservice i hemmet 
 

Lagrum och förarbeten 

9 § 5 p LSS – Avlösarservice i hemmet 

 

Avlösarservice kan ges i hemmet eller i dess närområde. Syftet med insatsen är att 

föräldrar eller makar/sammanboende som lever tillsammans med någon som har 

en omfattande funktionsnedsättning ska få en möjlighet att koppla av, att 

genomföra aktiviteter eller kunna förvärvsarbeta. 

Den som får uppdraget att vara avlösare tar tillfälligt över omvårdnad, omsorg 

och tillsyn. Avlösarservice beviljas inte personer som har personlig assistent eller 

bor i bostad med särskild service. Om brukaren är över 65 år och har personlig 

assistans kan hon eller han ansöka om avlösarservice i hemmet, eftersom det då 

inte är möjligt att ansöka om utökad personlig assistans. 

 

 

Omsorgsnämndens tillämpning 

Avlösarservice kan erbjudas som en regelbunden insats eller för enstaka tillfällen 

och insatsen utformas individuellt efter behov. Vid bedömning av insatsens 

omfattning tas hänsyn till familjesituationen. Planerad avlösarservice som inte 

används går inte att spara till ett annat tillfälle utan insatsen bygger på en 

behovsbedömning vilket innebär att om behovet är reducerat under en period 

betyder inte det att behovet är större under nästkommande period. Vid utökat 

behov kan brukaren ansöka igen. 
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Omsorgsförvaltningen   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Vägledning – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

 

3.6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
 

 

Lagrum och förarbeten 

 

9 § 6 p LSS eller 4 kap 1 § SoL – Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

 

Syftet med insatsen är att erbjuda den enskilde miljöombyte, rekreation och 

umgänge samtidigt som anhöriga ges möjlighet till avlastning. Korttidsvistelsen 

ska också användas som förberedelse för den som ska flytta till eget boende. 

Korttidsvistelse kan anordnas på ett korttidsboende, hos en familj, i läger-

verksamhet eller på annat sätt. Vid utformningen av insatsen ska hänsyn tas till 

den enskildes och anhörigas önskemål. Dock kan den enskilde inte kräva ett visst 

utpekat boende, det kan inte heller fastslås i beslutet under vilka veckodagar 

beslutet ska verkställas. Det samma gäller korttidsvistelse i form av läger. 

 

Personer som bor i bostad med särskild service beviljas vanligtvis inte 

korttidsvistelse. Behov av miljöombyte och rekreation ska tillgodoses inom ramen 

för boendets omsorg. Det samma gäller korttidsvistelse i form av stödfamilj.  

 

Personer med insatsen personlig assistens enligt LSS/SFB har i undantagsfall rätt 

till korttidsvistelse. Behov av avlösning och/eller miljöombyte ska tillgodoses 

inom ramen för beviljad personlig assistens. Har den ordinarie assistenten behov 

av avlösning ska en vikarie anställas. 

 

 

Omsorgsnämndens tillämpning 

 

Insatsen beviljas i antal dagar per månad med maximalt 15 dagar. Vilka dagar och 

helger som kan vara aktuella diskuteras mellan ansvarig chef och brukaren 

och/eller dennes företrädare. Insatsen bör kunna anpassas för såväl verksamheten 

som för brukarens bästa. Insatsen ska i första hand erbjudas så kostnadseffektivt 

som möjligt vilket innebär att platserna i möjligaste mån ska fullbeläggas innan 

”tomma dagar” tas i anspråk. Beläggningen ska vara så hög som möjligt de dagar 

korttidsboendet är öppet. Vid behov av korttidsboende vid låg beläggning ska 
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verksamheten i första hand samordnas med utbildningsförvaltningens 

korttidsboende enligt 9 § 6 p LSS för personer under 21 år. 

 

Om behov finns av korttidsvistelse vid storhelger såsom jul, nyår, påsk, pingst 

och midsommar krävs ingen särskild ansökan. Planering kring detta ska ske i 

samråd mellan brukare/företrädare och ansvarig enhetschef. 

 

Om beviljade dagar inte används på grund utav sjukdom eller annan ledighet är 

dessa dagar förbrukade.  

 

Senast den 15 mars varje år ska korttidsboendet vara informerade om önskemål 

inför semestern för att kunna göra en bra planering.  

 

Vad erbjuder vi under vistelsen? 

Då korttidsvistelsen syftar till att erbjuda miljöombyte, rekreation och umgänge 

samtidigt som det ska vara en förberedelse till att flytta till eget boende anpassas 

innehållet efter detta. I korttidsvistelsen ingår att göra hushållssysslor så som att 

laga mat, diska, städa och tvätta samt att planera sin dag. Att umgås och fylla 

dagen med meningsfull fritid är viktigt för att syftet ska uppnås. Någon fritids- 

eller kulturaktivitet per helg utanför boendet i närmiljön kan ingå beroende på 

gruppens sammansättning, förutsättningar och önskemål. Korttidsvistelser som är 

förlagda vardagskvällar (söndag kväll till torsdag kväll) omfattar i första hand 

matlagning, diskning, social samvaro och att förbereda inför morgondagens 

sysselsättning i den dagliga verksamheten. I första hand verkställs korttidsvistelse 

på omsorgsförvaltningens korttidsboende där den enskilde har ett eget rum för 

avskildhet men att flera personer vistas på korttidsboendet samtidigt.  

 



 

 
Omsorgsförvaltningen 
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Tillägg till vägledning enligt LSS: 9 § 7p och 8 p LSS 

Bakgrund 

Denna del utgör ett tillägg till befintlig vägledning enligt lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade, LSS, som senast beslutades av omsorgsnämnden 2016 
(ON § 21/2016). Tillägg görs avseende följande delar: 

• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år  (9 § 7 p LSS) 

• Boende i familjehem (9 § 8 p LSS) 

• Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver 
bo utanför föräldrahemmet (9 § 8 p LSS) 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år (9 § 7 p LSS) 

Denna insats ger barn över 12 år med funktionshinder rätt till korttidstillsyn utanför 
det egna hemmet före och efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och 
längre lov såsom sommarlov. Insatsen är inte knuten till föräldrars arbete eller 
studier. Barnet kan ha rätt till insatsen utifrån sin rätt till meningsfull sysselsättning 
och social stimulans som korttidstillsynen kan erbjuda.  

Många ungdomar med omfattande funktionshinder som har förvärvsarbetande 
föräldrar kan av olika skäl inte klara sig själva före eller efter skoldagen eller under 
skollov och ferier. Det är därför nödvändigt att de under sådan tid kan tillförsäkras 
både en trygg situation och en meningsfull sysselsättning.  

Behovet av tillsyn och verksamhet kan vara mycket varierande. Det innebär att 
tillsynen måste kunna utformas flexibelt med utrymme för individuella lösningar. 
Vissa ungdomar kan behöva tillsyn och hjälp i hemmet. För andra kan kommunens 
reguljära fritidsverksamhet med personligt stöd vara det bästa alternativet. I vissa 
situationer kan det vara lämpligt att anordna särskilda grupper för att tillgodose 
önskemål som kan finnas bland funktionshindrade ungdomar om att träffa andra 
ungdomar i en likartad situation (prop 1992/93:159 s 78-79). 

Boende i familjehem (9 § 8 p LSS) 

Barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos föräldrar har enligt denna punkt 
rätt till boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och 
ungdomar. 

Familjehem innebär att barnet bor hos en annan familj än den egna. Det är här 
fråga om en plusinsats i förhållande till barnets hem. Självfallet bör det ställas minst 
lika stora krav på de familjehem där barn placeras som en insats enligt LSS som de 
som ställs av socialtjänsten i fråga om andra familjehem. Vid rent privata 
placeringar gäller de allmänna regler om socialnämndens godkännande som finns i 
socialtjänstlagen. Det går inte i alla situationer att dra en skarp gräns mellan vad 
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som är korttidsvistelse i form av boende i en stödfamilj och vad som är boende i 
familjehem. Detta torde dock inte behöva innebära några praktiska svårigheter. 

För en del barn är bostad med särskild service för barn och ungdomar mer lämpligt. 
Det är här fråga om bostäder med mångsidiga användningsmöjligheter där olika 
inslag av förstärkta resurser kan erbjudas. Det är ofta fråga om att tillgodose 
komplicerade omvårdnadsbehov. Bostad med särskild service för barn och 
ungdomar innebär en bostad för en grupp med behov av speciellt stöd. Det är i 
första hand omvårdnadsbehovet som föranleder valet av denna boendeform. Det 
är viktigt att de boende får det stöd och den stimulans som de behöver för att leva 
ett värdigt liv. Det bör därför vara ett litet antal barn eller ungdomar som bor i en 
och samma lägenhet eller villa. För vissa funktionshindrade är detta särskilt viktigt, 
exempelvis för många barn med utvecklingsstörning och autism. 

Boendeformerna familjehem och bostad med särskild service för barn och 
ungdomar är frivilligt valda och ska i förhållande till barnets hem vara en 
kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Gränsen mellan olika boendeformer bör 
vara mjuk och utgångspunkten bör vara att med föräldrahemmet som bas hitta den 
bästa lösningen för barnet eller den unge (prop 1992/93:159 s 179). 

Boende i bostad med särskild service för barn och ungdomar som behöver 
bo utanför föräldrahemmet (9 § 8 p LSS) 

Syftet med insatsen är att ge en kompletterande och varaktig uppväxtmiljö för barn 
och ungdomar som till följd av funktionsnedsättning behöver bo utanför 
föräldrahemmet. Insatsen ska skapa goda förutsättningar för barnets eller 
ungdomens känslomässiga och sociala utveckling samt tillgodose behovet av stöd 
samt en trygg uppväxt. Bostad med särskild service för barn eller ungdomar är en 
heltäckande insats. Trots det ska insatsen ses som ett komplement till 
föräldrahemmet, som är basen för barnet eller ungdomen utifrån 
överenskommelse med föräldrar om fördelning av omvårdnadsansvar.  

Med heltäckande insats avses att det är ett boende med stöd dygnet runt, som har 
till uppgift att skapa en trygg och positiv miljö för barnet, ungdomen och familjen. 
Boendet kan ta ett helhetsansvar för barnets utveckling om det behövs, vilket 
innebär att barnet har stadigvarande kontakter i en trygg och stabil omgivning. 
Bostad med särskild service till barn och ungdomar har ansvar för att ge stöd i att 
upprätthålla en god föräldrakontakt mellan barnet eller ungdomen och 
vårdnadshavarna, syskon och andra närstående. Bostad med särskild service för 
barn eller ungdomar ska fungera som en vanlig bostad, vara så hemlik som möjligt.  

I insatsen ingår omvårdnad samt kultur- och fritidsaktiviteter. Bostaden ska vara 
utrustad med den inredning som behövs för olika ändamål som att sova, äta, läsa, 
studera, umgås, ha gäster och sköta sin hygien med mera. Det ska vara ett litet 
antal barn eller ungdomar på ett barn- och ungdomsboende för att de ska ha så få 
som möjligt att samspela med. Ett barn- och ungdomsboende är beläget i en 
lägenhet eller en villa, där barnen och eller ungdomarna har egna rum men delar 
kök och vardagsrum med plats för lek och aktiviteter. 
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Omsorgsförvaltningen   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Vägledning – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

 

3.9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad för vuxna 

 

 

Lagrum 

 

9 § 9 p LSS - Bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad 

 

SOSFS 2002:9 – Socialstyrelsens föreskrift ”Allmänna råd och föreskrifter om 

bostad med särskild service för vuxna 

 

Vid bedömning av om en person har behov av insatsen för sin livsföring måste 

jämförelser göras med den livsföring som kan anses normal för personer i samma 

ålder. Genom insatsen ska den enskilde tillförsäkras goda levnadsvillkor. För att 

en begäran om insatsen skall kunna nekas, med hänvisning till att behovet kan 

tillgodoses på annat sätt, skall också behovet faktiskt tillgodoses på annat sätt. 

 

Bostaden ska vara utformad så att brukaren ska kunna leva ett så självständigt liv 

som möjligt, den är brukarens privata och permanenta hem. Det är särskilt viktigt 

att ta hänsyn till och värna om brukarens rätt till självbestämmande och integritet i 

det egna hemmet. Bostäderna ska vara fullvärdiga samt av god standard och kan 

vara utformade på olika sätt, så som gruppbostad, servicebostad eller annan 

särskilt anpassad bostad för vuxna. I insatsen bostad med särskild service där 

servicebostad och gruppbostad ingår, är omvårdnad, stöd och service samt 

fritidsaktiviteter och kulturella aktiviteter i närmiljön inräknade (9e § LSS). 

 

Gruppbostad – är en bostad med särskild service och omvårdnaden ska ges 

utifrån individuella behov och önskemål. I en gruppbostad får det maximalt bo 

sex brukare. För att beviljas boende i en gruppbostad har brukaren så omfattande 

tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av 

personal är nödvändig. Behovet av stöd ska vara varaktigt och beröra flera 

livsområden. Personalbemanningen ska i huvudsak täcka de boendes hela 

stödbehov. Syftet med gruppboende är att vuxna personer med funktionshinder 

som inte klarar eget boende eller boende i servicebostad ändå ska ha möjlighet att 

lämna föräldrahemmet och skapa sig ett eget hem. Gruppens sammansättning i 
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gruppbostaden är viktig för att kunna ha möjlighet till social samvaro. Det ska 

finnas möjlighet till betydelsefull gemenskap för de boende. 

 

Servicebostad – är en bostad med särskild service och är en mellanform mellan 

ett helt självständigt boende och en lägenhet i gruppbostad. För att bli beviljad 

denna form av boende ska den enskilde ha behov av ett dagligt stöd. Service-

bostad är en insats som kan vara lämplig för människor som inte klarar av att bo i 

ordinärt boende eller särskilt anpassad bostad men som inte har ett så omfattande 

hjälpbehov att ett boende i gruppbostad är nödvändigt. Brukaren bör dock ha ett 

så omfattande behov av stöd att kontinuerlig kontakt med personal behövs varje 

dag. 

 

Annan särskilt anpassad bostad – är en bostad med viss grundanpassning 

utifrån behov till personer med funktionsnedsättning, men utan fast personal-

bemanning. Behövligt stöd och service i anslutning till boendet bör ges inom 

ramen för de insatser som finns inom LSS - t.ex. personlig assistans, ledsagar-

service, kontaktperson och hemtjänst enligt socialtjänstlagen. I denna boendeform 

ingår inte omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet eller kulturella aktiviteter. 

Det ska i första hand prövas om anpassningar i befintlig bostad kan tillgodose 

behovet av anpassad bostad.  

 

Omvårdnad enligt LSS ska ges på ett sådant sätt att den stärker brukarens tilltro 

till sin egen förmåga. Omvårdnaden ska kontinuerligt anpassas efter rådande 

omständigheter så att den svarar mot brukarens aktuella situation. Omvårdnaden 

ska noggrant planeras, dokumenteras och följas upp. I begreppet omvårdnad 

ligger en skyldighet att stödja och hjälpa den enskilde med dagliga personliga 

behov som kan vara svåra att klara själva så som sköta hygien, tillreda måltider, 

att äta, att klä sig, gå och förflytta sig och hjälp att klara personliga inköp. 

Personalen ska också ge stöd i att planera men även hjälpa till att skapa ordning 

och struktur i tillvaron samt förklara och ge stöd att bemästra olika situationer. I 

ansvaret ingår också att hjälpa brukaren så att denne kan få den hälso- och 

sjukvård, tandvård samt de hjälpmedel som behövs. I omvårdnadsbegreppet ingår 

också att se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot den enskilde 

polisanmäls så att brottet blir utrett och åtgärdat samt att rapportera 

missförhållanden enligt lex Sarah.   

 

Den som bor i en bostad med särskild service ska få sina behov tillgodosedda med 

den personal som finns i boendet vilket innebär att insatsen kontaktperson i första 

hand är avsedd för personer i ordinärt boende (se under rubrik biträde av 

kontakperson, LSS 9 § 4p). Om den enskilde är i behov av att någon följer med 

till och från aktiviteter ska det ske inom ramen för befintlig personalbemanning. I 

det fall att aktiviteter faktiskt inte tillgodoses inom ramen för insatsen bostad med 

särskild service kan brukaren ansöka om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS och i 

särskilda fall om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS. 
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Omsorgsnämndens tillämpning 

 

Innebörden i att leva som andra omfattas av att bostaden är den enskildes hem och 

i det ingår vardagsuppgifter i hemmet som städ, tvätt, inköp och matlagning med 

mera. Detta fördelas ut under alla veckans dagar utifrån den enskildes önskemål. 

Målet är att den enskilde ska få möjlighet att leva som andra där arbete och 

hemmets sysslor kommer i första hand och fritids- och kulturaktiviteter därefter 

prioriteras. 

 

I anslutning till bostaden finns personalbemanning och tillgång till gemensam-

hetsutrymmen. Sovande jour är grunden i samtliga bostäder med särskild service. 

I särskilt anpassad bostad finns personal att tillgå via telefon eller trygghetslarm 

samt att det kan finnas fast personalbemanning vissa tider utefter behov. 

 

Fritids- och kulturaktiviteter 

Fritids- och kulturaktiviteter ska i första hand rymmas inom ramen för stödet i 

boendet och utföras i närmiljön. En individuellt planerad aktivitet i veckan med 

personalstöd uppfyller kraven på goda levnadsvillkor.  

 

Varje brukare inom omsorgsnämndens ansvarsområde som har någon av 

insatserna kortidsvistelse, bostad med särskild service och/eller daglig verksamhet 

ska minst en gång per år ges möjlighet att delta på någon längre resa/dagstur som 

anordnas av verksamheten. 

 

Det ska finnas minst ett fritidsombud på varje enhet som ansvarar för att inspirera, 

stimulera och motivera samtliga personal till att arbeta för en bra fritids- och 

kulturaktivitet för den enskilde. Fritidsombuden ska ha kontinuerliga träffar för 

planering samt någon träff per år med kultur- och fritidsförvaltningen för att se 

över vilket utbud som finns att tillgå. 

 

För kultur- och fritidsaktiviteter som medför resor utanför närmiljön, se 

ledsagning. 

 

Personlig assistans 

Om den enskilde är beviljad personlig assistans med assistansersättning enligt 51 

kap. SFB, tillgodoses detta behov i första hand i det ordinära boendet. I en bostad 

med särskild service (gruppbostad eller servicebostad) ska det finnas sådan 

personalbemanning att brukarens hela behov av stöd, service och omvårdnad 

tillgodoses utan att insatsen personlig assistans ska behövas. Om brukaren som 

idag bor i en gruppbostad har insatsen personlig assistans med assistensersättning 

och önskar behålla insatsen ska det tillgodoses i ett ordinärt boende eller i en 

särskilt anpassad bostad. Det innebär att den enskilde ska söka en bostad på den 

reguljära bostadsmarknaden eller ansöka om en särskilt anpassad bostad och då 

flytta från bostaden med särskild service. 
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Personer som ansöker och är 65 år och äldre 

Att bevilja en person med omfattande omvårdnadsbehov en gruppbostad som 

efter 65 års ålder ansöker om insatsen har inte varit lagstiftarens intentioner. Ett 

allmänt förhållningssätt och praktiskt utförande är att personer över 65 år får sitt 

behov av omvårdnad tillgodosett genom insatser enligt SoL.  

 

Att flytta inom kommunen 

Omsorgsnämnden har en ambition att underlätta för en person som bor inom 

kommunen, i bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad 

bostad för vuxna, att flytta inom kommunen. En intresseanmälan prioriteras dock 

inte i första hand om det finns en begäran om denna insats som behöver 

verkställas, eftersom behovet redan är tillgodosett.   

 

Då kommunen har kategoriboende är det angeläget att brukaren erbjuds det 

boende som är bäst anpassat efter funktionsnedsättning och utifrån brukarens egna 

resurser. Omsorgsförvaltningen har ansvar för att erbjuda rätt kategoriboende i 

förhållande till brukarens behov och förmågor vilket innebär att en flytt till ett 

annat boende kan bli aktuellt.  
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Omsorgsförvaltningen   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Vägledning – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

 

3.10. Daglig verksamhet 
 

 

Lagrum 

 

9 § 10 p LSS – Daglig verksamhet 

 

Insatsen är för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 

utbildar sig samt tillhör personkrets 1 och 2 enligt 1 § LSS. Detta hindrar inte 

personer som har uppnått pensionsålder att få möjlighet till att fortsätta i daglig 

verksamhet. 

 

Innan beslut om daglig verksamhet ges ska det vara utrett att den enskilde inte har 

förmåga att arbeta på den ordinära arbetsmarknaden, till exempel med särskild 

anställning, lönebidrag eller annan arbetsmarknadsåtgärd. Arbetsförmedlingens 

arbetsförmågebedömning ska inhämtas som underlag till utredning. 

 

Syftet är att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna leva som 

andra och tillsammans med andra. Den dagliga verksamheten ska bidra till 

personlig utveckling och att främja delaktighet i samhället. Insatsen ska prövas 

utifrån ett individuellt anpassat behov i såväl omfattning som innehåll och det ska 

finnas konkreta mål för den enskilde. I insatsen ingår personlig omvårdnad.  

 

Verksamheten bör innehålla både habiliterande och mer produktionsinriktade 

uppgifter.  Insatsen är inte en anställningsform och syftet är inte att producera 

varor eller tjänster utan ett övergripande mål bör vara att på kortare och längre 

sikt utveckla brukarens möjligheter till arbete. 

 

Omsorgsnämndens tillämpning 

 

Den dagliga verksamheten som bedrivs inom omsorgsförvaltningen är öppen 

mellan klockan 08.00 – 16.00 alla vardagar. Individuellt anpassade arbetstider för 

deltagarna om behov finns. Det kan innebära kortare dagar eller någon ledig dag. 

Det är stängt alla röda dagar och helgdagar. Under sommaren planeras semester in 
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för deltagarna. Om deltagare har behov av insatser under hela sommaren kan 

vissa förändringar ske i planeringen för aktiviteter i den dagliga verksamheten.  

 

Den dagliga verksamheten ska vara så lik ett vanligt arbete som möjligt. 

Verksamheten sker i första hand i arbetslag med möjlighet till individuell 

anpassning i arbetslaget. Den kan också utformas som en individuell verksamhet. 

Daglig verksamhet bedrivs i normalfall utanför hemmet i särskilda lokaler för 

ändamålet eller vid företag och/eller organisationer. Vid särskilda behov bedrivs 

den dagliga verksamheten integrerat med boendet enligt LSS 9 § 9p.  

 

Arbetsuppgifterna ska vara anpassade efter den enskildes behov, förutsättningar 

och intressen. Det ska vara både utvecklande, stimulerande och meningsfullt. Det 

ska vara möjligt att byta arbetsuppdrag/plats om så önskas och det finns 

möjlighet. I genomförandeplanen ska det framgå hur målen med den dagliga 

verksamheten ska uppnås.  

 

Den dagliga verksamheten ska i största möjliga utsträckning förläggas utanför 

dagverksamheten som bedrivs i kommunens regi. Detta genom samarbete med 

företag och organisationer.  

 

Habiliteringsersättning ges till den som har sin dagliga sysselsättning enligt LSS. 

Den ges för heldag eller halvdag och utgår i den omfattning som brukaren deltar i 

den dagliga verksamheten. Ersättningen betalas ut till om med den månad 

brukaren fyller 67 år. 
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Omsorgsförvaltningen   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Vägledning – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

 

3.11. Individuell plan 
 

Lagrum 

Beslut om insatsen enligt 10 § LSS 

 

I samband med att insatsen enligt LSS beviljas ska brukaren erbjudas att en 

individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i samråd med 

brukaren. Den som har beviljats en insats kan när som helst begära att en plan 

upprättas, om det inte redan har skett. I planen ska även redovisas åtgärder som 

vidtas av andra än kommunen. Planen ska fortlöpande och minst en gång om året 

omprövas. Landstinget och kommunen ska underrätta varandra om upprättade 

planer. 
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Omsorgsförvaltningen   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Vägledning – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

 

3.12. Rätten till förhandsbesked 
 

 

Lagrum 

 

16 § LSS 

 

Denna bestämmelse syftar till att underlätta för personer med 

funktionsnedsättning att flytta till annan kommun.  

 

Om en person som anges i 1 § tänker bosätta sig i en kommun, ska kommunen på 

ansökan meddela förhandsbesked om rätten till insatser enligt 9 § LSS. Den 

enskilde ska ha för avsikt att flytta till kommunen men behöver inte uppge några 

skäl till flytten. Den enskilde kan inte kräva förhandsbesked av flera kommuner 

för samma tid. Förhandsbeskedet gäller under sex månader räknat från den dag då 

insatserna blir tillgängliga för den enskilde. Skyldigheten att verkställa beslutet 

börjar först när den sökande flyttat till kommunen.  

 

Inflyttningskommunen ska utan dröjsmål planera och förbereda insatser som 

förhandsbeskedet ger den sökande rätt till, om denne bosätter sig i kommunen. 

Det kan ta en viss tid att verkställa beslutet beroende på vilket insats enligt LSS 

som den enskilde omfattas av. Om det handlar om insats 9 § 9 p LSS, bostad med 

särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna, kan det 

ta tid att ordna vilket den sökande kan få godta. 

 

Tillfällig vistelse i kommunen 

Bosättningskommunen har ansvar för stöd- och hjälpinsatser oavsett om den 

enskilde vistas i bosättningskommunen eller tillfälligt i en annan kommun. 

Vistelsekommunen kan i vissa fall bli skyldig att bistå med utredning och 

verkställighet av en insats. Grundprincipen om vistelsekommunens yttersta ansvar 

för stöd och hjälp enligt SoL i akuta situationer kvarstår.  

  

En pågående LSS-insats ska inte tillgodoses genom vistelsekommunen eftersom 

behovet inte uppkommit vid den tillfälliga vistelsen. Ett omedelbart behov kan 
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uppstå där vistelsekommunen kan behöva hjälpa till exempelvis om en personlig 

assistent blir sjuk och inte kan ersättas direkt av bosättningskommunen.  

 

Ett sammanhållet ansvar för insatser, enligt såväl SoL som LSS, ska regleras för 

den som genom ett beslut av kommunen blir bosatt eller placerad i en annan 

kommun. 
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Omsorgsförvaltningen   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Vägledning – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

 

3.13. Pedagogisk måltid 

 

 

Syftet med pedagogiska måltider är att stärka den enskildes möjligheter att leva ett 

självständigt liv och förmåga att praktiskt hantera sin vardag.  

 

Den pedagogiska måltiden innebär ett ansvar enligt följande: 

 

 Praktisk hjälp. På olika sätt underlätta för den enskilde att hantera/inta 

måltiden så självständigt som möjligt. Stödet kan innebära muntlig 

vägledning eller att mer konkret skapa förutsättningar för att intaga föda 

på egen hand. Matningssituation är inte en pedagogisk måltid. 

 

 Motivera/handleda/träna. Arbeta pedagogiskt och motiverande för att 

uppmuntra goda kostvanor och bordsskick samt motverka beteenden som 

hör samman med hälsoproblem/ätstörningar.  

 

 Social kompetens. Utveckla förmågan att fungera i ett socialt 

sammanhang, vara tillsammans med andra, hur man uppträder mot 

varandra, kommunikation och språkbruk. 

 

 Tillsyn. Ingripa vid hot- och våldsituationer, konflikter, incidenter och 

andra situationer som utsätter den enskilde eller omgivningen för någon 

form av risk eller fara. 

 

Dokumentidentifiering 

Dnr 2016/86.000 

Gäller från och med 

2012-11-19  

Senast ändrad 

2016-06-15 

Senast godkänd av 

Omsorgsnämnden 

Rutinansvarig 

Socialt ansvarig 

samordnare (SAS) 



 HANDBOK – HUVUDPROCESSER  1 (2) 
  

   Avsnitt 3.14 

 
 

Omsorgsförvaltningen   
 

  

 

 

 

 

 

 

 

3 Vägledning – Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) 

 

3.14. Anhörigstöd 
 

 

Lagrum 

5 kap. 10 § SoL, om stöd till personer som vårdar eller stödjer närstående. 

 

Socialnämnden ska erbjuda ett individuellt anpassat stöd för att underlätta för de 

personer som vårdar en närstående som är långvarigt sjuk eller äldre eller som 

stödjer en närstående som har en funktionsnedsättning.  

 

Socialtjänsten och den kommunal hälso- och sjukvården ska erbjuda ett 

individuellt anpassat stöd till anhöriga och arbeta för att se, respektera och 

samarbeta med anhöriga. Målet med stödet är att minska deras belastning, 

förebygga ohälsa, förse dem med den kunskap och information de har behov av 

och inte minst att ge dem ett erkännande för den viktiga arbetsinsats de gör. 

Erkännande, respekt och delaktighet är det allra viktigaste, enklaste och mest 

efterfrågade stödet hos anhöriga. 

 

 

Omsorgsnämndens tillämpning 

 

Stödet till anhöriga ska kännetecknas av individualisering, flexibilitet och kvalitet. 

Individualisering förutsätter att den anhörigas unika behov identifieras och att 

stödet skräddarsys. Det innebär i sin tur att handläggare har kunskaper om 

förhållandena i det enskilda fallet och i en dialog med den enskilde och dess 

anhöriga kan finna de ”rätta” insatserna. 

 

Vem som är att anse som anhörig avgörs av vilken relation personen har till den 

enskilde. Det måste inte nödvändigtvis vara en släkting utan kan även vara en 

vän, granne eller likande.  

 

Flexibilitet 

Eftersom behov förändras över tid måste insatsen och dess resultat fortlöpande 

följas upp och vid behov förändras. Det handlar om att rätt stöd ges vid rätt 
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tidpunkt, vilket är en grundförutsättning för att kunna stödja den anhöriga. 

Erfarenheterna talar för att en kombination av olika insatser över tid har största 

förutsättningar att lyckas. 

 

Kvalitet  

Insatserna ska vara av god kvalitet och vara till nytta för dem som behöver. Det 

kräver att verksamheten som svarar för insatsen har den kunskap som behövs och 

att den ska vara likvärdig över hela kommunen. Likvärdig kvalitet avser både 

olika verksamheter och den geografiska belägenheten.  

 

Det är nödvändigt att ge anhöriga ett stöd och ett erkännande för det arbete som 

de utför. Anhörigstöd är till för att underlätta för dem som av fri vilja utför 

insatser. Det är angeläget att den anhöriga kan fortsätta att vara ett stöd. Den 

förebyggande ansatsen är en utgångspunkt för ett tydligare anhörigstöd.  

 

Stöd/Avlastning 

Med stöd menas olika insatser som primärt syftar till att fysiskt, psykiskt och 

socialt underlätta den anhörigas situation. Mer konkret kan det handla om insatser 

som är allmänt inriktade eller som ett individuellt stöd alternativt att delta i en 

anhöriggrupp. Syftet att träffas i grupp kan vara att möta andra i liknande situation 

och att utbyta erfarenheter. Utbildning kan också vara en angelägen stödinsats.  

 

Begreppet stöd kan innefatta bemötande, information, kunskap, råd, hjälpmedel, 

hemtjänst eller att kunna diskutera sin livssituation med någon 

förtroendeingivande person. En annan form av stödinsats kan vara avlastning. 

Avlastning handlar om insatser som syftar till att minska stress, belastning och 

ansvar för kortare eller längre tid för den anhöriga. Det kan innebära 

avlösarservice, att komma till mötesplatser inom äldreomsorgens särskilda 

boenden eller att få avlastning i hemmet.  

 

Omvårdnadsplikt ingår inte i äktenskapsbalken vilket innebär att en ansökan om 

omvårdnadsinsatser inte kan avslås med hänvisning till att make/maka utför 

insatsen. 
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