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Riktlinjer för LSS (lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade) i Simrishamns kommun. 
 
 
Inledning 
 
Socialnämnden skall verka för att personer som tillhör personkretsen enligt LSS, skall 
uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet under trygga 
förhållanden och med respekt för deras självbestämmande och integritet. 
Socialnämnden skall därför fortlöpande bedriva uppsökande verksamhet, informera 
etc.enligt LSS § 15. Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra. 
Verksamheten skall bedrivas i samarbete med andra berörda samhällsorgan och 
myndigheter.  
 
Riktlinjernas omfattning 
 
Riktlinjerna skall tillämpas för personer som tillhör personkretsen enligt LSS. Det gäller 
personer: 
 

1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd  
 
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 

            hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 
           
      3.   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 ett omfattande 
behov av stöd och service. 

 
Personkretsbedömning enligt LSS 
 
Beslut om personkretstillhörighet fattas inte särskilt utan är en del av beslutet om 
insatser. Personer som har ett behov av stöd och hjälp i den dagliga livsföringen och 
tillhör LSS personkrets skall i första hand få sina behov tillgodosedda enligt denna 
lagstiftning. 
Beslut om tillhörighet till personkrets 1 och 2 bygger på en samlad medicinsk, 
psykologisk och social bedömning. När det gäller personkrets 3 är bedömningen av 
individens förmåga att fungera i sin dagliga livsföring helt avgörande.  
Det utredningsunderlag som behövs för att fatta beslut skall tas in. Det kan därför ibland 
behöva fattas ett tillfälligt beslut (SoL) i avvaktan på att utredningen är färdig.   

http://www.simrishamn.se/


  www.simrishamn.se 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Skriftlig ansökan förordas. Den sökande godkänner där att erforderligt underlag för 
beslut får rekvireras från t.ex. försäkringskassan och sjukvården. Kompletterande 
utredningsunderlag kan behöva tas in.  
 
Personkrets 1 
Med utvecklingsstörning avses personer som har ett intellektuellt funktionshinder som 
har inträffat under personens utvecklingsperiod och som medför att vederbörande 
behöver betydande hjälp och stöd i sin livsföring. Med utvecklingsperioden avses 
vanligen åren före 16 års ålder. 
 
Med autism och autismliknande tillstånd avses en djupgående personlighetsstörning 
som i regel har debuterat före 7 års ålder och vars konsekvenser medför djupgående 
störningar i fråga om social förmåga, kommunikation och beteende och därigenom 
allvarliga och långvariga funktionshinder. 
 
Personkrets 2 
Personer som efter utvecklingsåren har fått en hjärnskada som medfört ett betydande 
och bestående begåvningsmässigt funktionshinder av samma grad som gäller för en 
person med utvecklingstörning enligt personkrets 1. Orsaksfaktorer skall vara 
sjukdomar av kroppslig art, t.ex. tumörer, hjärnblödningar, inflammationer, yttre våld 
etc. Det avses inte personer med olika psykiska sjukdomstillstånd som kan medföra 
begåvningshandikapp eller sjukdomar till följd av missbruk.  
 
Personkrets 3 
För att tillhöra personkrets 3 skall man till följd av stora funktionshinder ha  
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande stödbehov.  
Med funktionshinder menas den begränsning eller det hinder som gör att en människa 
till följd av skada eller sjukdom inte kan utföra en aktivitet på det sätt eller inom de 
gränser som anses normalt. Funktionshindren skall dock vara stora. 
 
Funktionshindren skall också vara varaktiga, d v s inte vara av tillfällig eller mer 
övergående natur.  
 
Med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen menas bl.a. att den enskilde 
inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som toalettbestyr, hygien, på- och 
avklädning, mathållning, kommunikation, förflyttning inomhus eller utomhus, 
sysselsättning och nödvändig träning / behandling. 
 
Ett omfattande behov av stöd och service kan vara behov av hjälp med toalettbestyr, 
hygien, på- och avklädning, mathållning, kommunikation, förflyttning inomhus eller 
utomhus, sysselsättning mm. Behovet skall bedömas med beaktande av insatser från 
hela samhället, inte bara insatser enligt denna lag. Detta innebär att den enskilde i 
allmänhet har ett dagligt behov av långvarigt och upprepat stöd. 
Alla angivna rekvisit skall vara uppfyllda för att lagen skall vara tillämplig. 
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Allmänt om LSS  
 
LSS är en rättighetslag vilket innebär att lagstiftaren definierar  
 

– en s.k. personkrets 
– ett antal rättigheter som personkretsen kan utkräva 

      – ger den enskilde möjligheter att i förvaltningsdomstol pröva beslut som 
         har fattats efter enskilds begäran om insatser enligt LSS. 
 
LSS är också en s.k. pluslag, vilket innebär att LSS inte tar över eller ersätter annan 
lagstiftning. Annan lagstiftning gäller oavsett om man som enskild erhåller insatser 
enligt LSS. 
 
En person som söker insats enligt LSS, som tillhör personkrets och har rätt till begärd 
insats, skall i första hand få sina behov av insatser tillgodosedda genom LSS. 
 
Det föreligger en rätt till insatser enligt LSS om behovet faktiskt inte tillgodoses på 
annat sätt. Det räcker inte att det kan tillgodoses, utan ska faktiskt vara tillgodosett. 
  
Goda levnadsvillkor skall uppnås genom insatserna enligt LSS, vilket innebär att den 
enskilde måste kunna lita på att insatserna ges så länge de behövs.  
Kontinuiteten skall garanteras. Insatserna skall vara varaktiga och samordnade. 
Insatserna skall anpassas till det individuella behovet. Insatserna skall vara utformade 
på sådant sätt att de ökar den enskildes möjligheter att leva ett självständigt liv. Den 
enskildes önskemål skall så långt det är möjligt tillgodoses. Insatserna skall ha en 
aktiverande karaktär och i görligaste mån ges med iakttagande av närhetsprincipen. 
 
Ett gott och värdigt bemötande är ett centralt begrepp i handikappomsorgen och skall 
ges största utrymme vid såväl handläggning av ärenden som i arbete/umgänge med 
funktionshindrade.  
 
Det är enbart den enskildes egen begäran/eget uttalade behov av och utformning av den 
specifikt sökta insatsen som skall bli föremål för en beslutshandling från kommunens 
sida. Den enskildes önskemål och behov bör så långt som möjligt vara avgörande vid 
val av utformning av insatsen, men också vissa lokala förhållanden bör kunna styra 
utformningen. Kommunen är t.ex. inte skyldig att erbjuda annat boende än ett 
fullvärdigt boende.  
 
Utredningar och bedömningar av funktionshindrade personers behov skall göras av 
personal som har kunskap om funktionshinder och dess konsekvenser. 
 
Ärenden skall handläggas så att ett sakligt korrekt beslut kan fattas. 
Den enskilde skall ges ett reellt inflytande över utredningsprocessen. För 
funktionshindrade kan det vara av yttersta vikt att vara konkret och att ett led i 
utredningen kan vara att visa hur stödet och omvårdnaden kan tänkas bli i ett 
kommande beslut. 
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Dokumentation 
 
Handläggning av ärenden som rör enskilda skall dokumenteras. Av dokumentationen 
skall beslut, åtgärder som vidtas i ärendet samt faktiska omständigheter och händelser 
av betydelse framkomma. Den skall kunna användas av socialtjänstens personal som ett 
arbetsinstrument för den individuella planeringen, för handläggning av ärendet, för 
genomförandet och för uppföljning av ärendehandläggningen och insatsen. Det skall 
finnas omprövningsförbehåll i alla beslut.  
 
Vilka kan begära insatser?  
 
Den enskilde kan begära insatser. Om den enskilde är under 15 år eller uppenbart saknar 
förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god man, förvaltare 
eller förmyndare begära insatser för den enskilde.  
Socialnämnden är skyldig att anmäla till överförmyndaren om den finner att en god man 
eller förvaltare enligt Föräldrabalken bör förordnas för någon eller om sådan inte längre 
behövs.  
 
Föräldraansvar enligt Föräldrabalken 
 
Enligt 6kap. 1 § Föräldrabalken har barn rätt till omvårdnad trygghet och en god 
fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 
utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. 
 
Enligt 6 kap. 2 § har den som har vårdnaden om ett barn ett ansvar för barnets 
personliga förhållanden och skall se till att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda.  
Barnets vårdnadshavare svarar även för att barnet får den tillsyn som behövs med 
hänsyn till dess ålder, utveckling och övriga omständigheter. LSS-insatser är ett 
kompletterande stöd som utgår till följd av barnets funktionshinder. 
 
Omvårdnad 
 
Omvårdnad ingår i insatserna avlösarservice, korttidsvistelse, korttidstillsyn, 
familjehem, bostad med särskild service för barn och ungdomar, bostad med särskild 
service för vuxna samt daglig verksamhet. Omvårdnadsinsatserna syftar till att stödja 
och hjälpa den funktionshindrade med dagliga personliga behov som de har svårt att 
klara själva, såsom att sköta hygienen, att äta, att klä sig, att gå och förflytta sig eller 
t.ex. göra inköp. Det kan också vara hjälp med att få behovet av hälso- och sjukvård, 
tandvård och hjälpmedel tillgodosett. 
  
I omvårdnadsansvaret ligger också att ansvara för att övergrepp eller andra brott mot 
funktionshindrade blir föremål för åtgärd i vederbörlig ordning. 
 
Om den enskilde har personlig assistent bör det vara den personliga assistenten som 
tillgodoser den enskildes behov av omvårdnad.   
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Fritid 
 
I insatserna bostad med särskild service för barn och ungdomar samt bostad med 
särskild service för vuxna ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. 
 
Varje individ skall ges möjlighet att använda det fritidsutbud som finns utifrån 
önskemål och förmåga. Det individuella perspektivet är viktigt. 
 
Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter behöver inte alltid ske ute i samhället. Stöd 
skall ges av personal för att de boende skall få tillgång till musik, film, böcker och 
nyheter. Personal har som en viktig uppgift att ge den enskilde stöd och ”verktyg” för 
att kunna utveckla egna fritidsintressen.  
 
Handikappomsorgen skall erbjuda följande kvalitet i verksamheten 
 
Att ansvara för stöd, service och omvårdnad till funktionshindrade är ett kvalificerat 
arbete och innebär följande kvalitetskrav på personal i handikappomsorgen. 
 

• kunskaper om olika funktionshinder och också kompetens att omsätta 
            dessa kunskaper i ett personligt stöd. 
 

• känsla och lyhördhet för att utveckla och fördjupa insatserna på ett sätt  
            som svarar mot den enskildes behov också när det förändras. 
 

• insikt i hur samverkan skapas med den enskildes personliga nätverk. 
 

• samhällskunskap för att genom denna kunskap kunna stötta den enskilde i 
delaktighetsfrågor. 

 
• olika kompetenser i personalgruppen 
      

All planering, utformning, utvärdering och förändring av stöd, service och omvårdnad 
skall ske på följande sätt: 
 

• den enskilde och/eller den enskildes legala företrädare skall ha inflytande över 
insatserna 

 
• förändrade behov hos den enskilde under olika skeden i livet skall 

            tillgodoses. 
 

• den enskilde skall ha tillgång till väl anpassad information som ger den  
            enskilde personligt utrymme för valfrihet. 
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• den enskilde skall veta vem som har ansvaret för att stöd, service och om- 

            vårdnad håller god kvalitet. 
 
För att kvalitetskraven skall kunna uppnås och upprätthållas skall socialnämnden 
fortlöpande uppmärksamma behovet av utbildning, kvalificerad arbetsledning samt stöd 
till personalen. 
 
Uppföljning och Kvalitetsmätning 
 
Väsentligt är att genomföra kvalitetsmätningar för att kontinuerligt följa upp hur 
brukarna upplever insatserna 
 
 
För insatser enligt LSS skall följande riktlinjer gälla 
 
1. Rådgivning och annat personligt stöd  
 
Region Skåne har ansvar för rådgivning och annat personligt stöd. Insatsen syftar till att 
hjälpa och stödja den enskilde att leva med sitt funktionshinder. Råd och stöd kan vara 
ett komplement till de insatser den funktionshindrade kan få inom exempelvis sjukvård, 
habilitering/rehabilitering. 
Råd och stöd skall ses som en garanti för dem som inte får sina behov tillgodosedda på 
annat sätt. (Nedanstående information är hämtat från Region Skånes hemsida) 
 
Exempel på insatser som kan ingå i råd och stöd: 
 

• Stödsamtal, vägledning, hjälp vid upprättandet av individuell plan 
• Stöd till anhöriga och andra närstående 
• Information och rådgivning om samhällets resurser 
• Kartläggning av individuella behov 
• Samordning av insatser och kontakter med olika myndigheter 
• Hjälp att strukturera upp vardagen 
• Råd angående träning av funktionsförmågan såsom åtgärdsprogram och 

träningsprogram 
• Stöd och instruktion till personal  

 
Råd och stöd ges av arbetsterapeut, kurator, logoped, psykolog, sjukgymnast, 
specialpedagog med flera yrkesgrupper med särskild kunskap om funktionshinder. 
 
Vid behov av Råd och Stöd kontaktas Habilitering och hjälpmedel, Region Skåne. 
 
Socialnämnden har ett ansvar för att informera om insatsen och verka för att lagens 
personkrets får sina behov tillgodosedda genom ansvarig huvudman.  
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2. Personlig assistans  
 
Insatsen skall i princip vara förbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade 
situationer, i regel av mycket personlig karaktär. Avgörande bör vara att den enskilde 
behöver personlig hjälp för att klara sin hygien, för att klä av och på sig, för att inta 
måltider eller för att kommunicera med andra, dvs. de grundläggande hjälpbehoven. 
Alla behoven behöver inte föreligga samtidigt. Det grundläggande hjälpbehovet ska 
överstiga 20 timmar i veckan för att rätt till personlig assistans enligt LASS ska 
föreligga. Är assistansbehovet under 20 timmar per vecka kan det utgå enligt LSS.  
 
Personlig assistent kan emellertid även beviljas i andra situationer i vilka den enskilde 
behöver kvalificerad hjälp (hjälp med grundläggande behov) och som ingår i det dagliga 
livet, t.ex. om personen behöver hjälp för att komma ut i samhället, för att studera, för 
att få eller behålla ett arbete eller för att kunna välja ett eget boende. 
 
Personlig assistans bör alltid övervägas som alternativ för barn och ungdomar till att bo 
utanför föräldrahemmet och som en alternativ möjlighet till bostad med särskild service 
för vuxna, om den enskilde är LASS- berättigad.  
 
Personlig assistans bör beviljas för att ge den enskilde frihet att själv bestämma om i 
vilka situationer och vid vilka tillfällen som hjälpen skall ges, vilket innebär att den 
funktionshindrade ges ökade möjligheter till ett självständigt liv. 
 
Personlig assistans är begränsat till personer som inte uppnått allmän pensionsålder, 65 
år. Timmar som beviljats innan 65- års dag, behåller den enskilde även efter. Någon 
utökning av timmar kan man dock inte få.  
 
Kommunen är finansiellt ansvarig för personlig assistans för personer som behöver 
sådan under högst 20 timmar i veckan, vid tillfälliga behov och i vissa andra situationer 
där personlig assistans kan behövas även om assistansersättning inte går att få.  
 
Assistansersättning skall lämnas till personer som har behov av personlig assistans mer 
än 20 timmar i veckan. Handläggning av frågor om assistansersättning skall vila på de 
allmänna Försäkringskassorna. Frågor om assistansersättning regleras i en särskild lag. 
(LASS)  
 
Kommunen kan anmäla behov av assistansersättning till Försäkringskassan, även utan 
samtycke från den enskilde. 
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3.a Ledsagarservice 
 
Servicen kan erbjudas personer som tillhör personkretsen och inte har personlig 
assistans för att t ex besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, kulturlivet, eller för att 
promenera. Insatsen skall ha karaktären av personlig service och anpassas efter de 
individuella behoven. Den personal som kommunen anställer för att genomföra 
ledsagaruppgifter bör ha de nödvändiga kvalifikationer (dvs. utbildning och  
erfarenhet av vård och omsorg) för uppgiften som behövs för att man skall kunna 
garantera hög kvalitet i utförandet. Andra faktorer kan också vägas in vid val av lämplig 
ledsagare. 
 
 
3b. Ledsagarservice vid semesterresor 
 
Det främsta syftet med ledsagarservice är att den enskilde ska komma ut i sin närmiljö. 
Det kan dock i vissa fall vara möjligt med ledsagarservice under enstaka utlandsresor. 
Det för att tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor och lika villkor som jämnåriga. 
Omfattningen får ta sin utgångspunkt i rättspraxis och omfatta närliggande länder. 
 
4. Kontaktperson 
 
Kontaktperson ska vara en medmänniska för att bl a annat minska social isolering. 
Kontaktpersonen kan också ge råd till eller vara förespråkare för den funktionshindrade 
i olika vardagliga situationer, som inte är av komplicerad natur. En kontaktperson skall 
framförallt ha rollen som en medmänniska och som ett icke  
professionellt stöd. Ibland kan insatsen ges av stödfamilj. Anhöriga kan inte vara 
kontaktpersoner. 
 
5. Avlösarservice i hemmet 
 
Insatsen kan ges för att ge möjlighet till avkoppling eller för att genomföra aktiviteter 
som barnet inte deltar i. Insatsen kan vara en förutsättning för att föräldrar skall kunna 
ägna sig åt det funktionshindrade barnets syskon eller för att kunna resa bort. Insatsen 
kan ges till anhöriga eller familjehemsföräldrar. 
 
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
 
Kan beviljas för att erbjuda den funktionshindrade miljöombyte och rekreation, för att 
anhöriga skall beredas möjlighet till avlösning i omvårdnadsarbetet eller som ett led i att 
bryta beroendeförhållanden mellan föräldrar och barn. 
 
Korttidsvistelse kan arrangeras på olika sätt för att på bästa sätt möta den 
funktionshindrades eller anhörigas behov. Kan vara i form av sommarläger, kortkurser, 
stödfamilj eller på korttidsboende.  
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Korttidsvistelse skall utgöra en flexibel insats för att kunna tillfredsställa och tillgodose 
en mängd olika såväl planerade som akuta behov. 
 
I beslutet ska antal dygn beviljas, inte precisera om det är helg eller veckodag. Varje 
påbörjad vistelse räknas som ett dygn. Tiden på korttidsvistelsen ska ej överstiga tiden i 
hemmet.  
 
Socialnämnden ansvarar inte för kostnader som har samband med funktionshindrade 
ungdomars skolgång inom ungdomsskolan (grundskola/gymnasium). 
 
 
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år  
 
Insatsen skall ges funktionshindrade barn över 12 år, som har förvärvsarbetande 
föräldrar och inte kan klara sig själv före och efter skoldagen samt under lov. Insatsen 
skall utformas flexibelt med möjlighet att tillgodose individuella behov. Insatsen bör 
vara tillgänglig före och efter skoldagens slut, under lovdagar, under studiedagar och 
under olika skollov inklusive sommarlov. Korttidstillsyn kan beviljas att gälla t o m 
augusti månads utgång det år skolgången är avslutad. 
 
För resor med färdtjänst till och från korttidstillsynen betalar den enskilde en 
egenavgift.  
 
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och  
    ungdomar  
 
Insatsen boende i familjehem innebär ett boende hos en annan familj än den egna. 
 
Insatsen och boendeformen bostad med särskild service för barn och ungdomar kan 
utgöra en möjlighet att tillgodose komplicerade omvårdnadsbehov och skall ses som en 
möjlighet då andra lösningar inte går att finna. Insatsen skall då i förhållande till barnets 
hem ses som en kompletterande uppväxtmiljö för barnet. För dem som inte alls kan bo 
hemma, utgör insatsen en ersättning för föräldrahemmet. 
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9. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad  
    bostad för vuxna 
 
Insatsen kan utformas på olika sätt och vara: 
 
– Annan särskilt anpassad bostad  
 
Avses en bostad med viss grundanpassning till funktionshindrade personers behov, men 
utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte omvårdnad och inte heller 
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. ”Annan särskilt anpassad bostad för vuxna”, 
är inte att betrakta som en ”bostad med särskild service” och kommunen har därför inte 
ansvar för hälso- och sjukvården för de personer som bor i denna boendeform. 
 
– Servicebostad 
  
Består av ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och fast anställd 
personal. Lägenheterna ska vara fullvärdiga och dygnet- runt- stöd, utifrån den 
enskildes behov, erbjuds i den egna lägenheten av en fast personalgrupp.  
 
– Gruppbostad 
 
Ett bostadsalternativ för personer som har så stort och omfattande tillsyns- och 
omvårdnadsbehov, att mer eller mindre kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig.  
 
Vid beslut om bostad med särskild service skall strävan vara att bevilja den  
boendeform som, utifrån individens behov, har lägsta möjliga omsorgsnivå. 
Allmänt gäller för boende för vuxna att det habiliterande förhållningssättet skall prägla 
verksamheten. Arbetsmetoden skall syfta till att göra den funktionshindrade så 
självfungerande som möjligt och därmed kunna bo alltmer självständigt.   
 
 
10. Daglig verksamhet  
 
En central uppgift för kommunen är att medverka till och främja att den enskilde får 
möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Strävan skall vara att hitta arbete på öppna 
arbetsmarknaden. Först när alla alternativ, utanför LSS-verksamheten, är uttömda, 
beviljas daglig verksamhet.  
 
Daglig verksamhet är förbehållen personer som avses i 1 § 1 och 2 LSS, som inte kan 
förvärvsarbeta eller ha en anpassad anställning. Verksamheten skall erbjuda den 
enskilde stimulans, meningsfullhet, utveckling och gemenskap efter den enskildes 
önskemål. Den enskildes skall också kunna få andra stöd- och  
träningsbehov tillgodosedda genom den dagliga verksamheten. 
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Resor till och från daglig verksamhet bekostas av brukaren vanligast med hjälp av 
färdtjänst i form av månadskort.  
 
11. Individuell plan 
 
I samband med att en insats beviljas enligt LSS kan den enskilde begära att en 
individuell plan upprättas.  
Den enskilde skall genom den individuella planen ges inflytande och överblick över när 
olika insatser kan komma ifråga. Planen bör utformas så att den ger möjlighet till 
uppföljning och förändring. Den enskilde kan också ha planen som en sammanhållande 
funktion mellan olika verksamhets- och kompetensområden. 
Socialförvaltningen skall informera den enskilde om möjligheten att få en individuell 
plan. 
 
12. Utvecklingsplan 
 
Utvecklingsplanen skall ersätta säsongs- och karriärsamtal. Det är den plan som skall 
finnas utöver Individuell plan enligt LSS. Till skillnad från individuell plan, kan den 
upprättas utan att den enskilde begär det. 
 
Planen skall upprättas för varje enskild brukare och innehålla utvecklingsmöjligheter 
och målsättningar för boende, fritid och daglig verksamhet. Deltagare vid upprättandet 
är brukaren, personal i boendet och/eller på daglig verksamhet och legal företrädare, om 
det finns.  
 
Ansvaret för planerna har enhetschefen för boendet, om brukaren bor i kommunens 
bostäder enligt LSS. Om brukaren bor i egen bostad och har daglig verksamhet är det 
enhetschefen för daglig verksamhet som ansvarar för att upprättande av planerna sker. 
 
Uppföljning av planerna sker efter individuella förutsättningar, dock minst en gång per 
år. Planerna och uppföljningarna skall dokumenteras.  
 
13. Förhandsbesked 
 
Förhandsbesked skall lämnas till person vars avsikt att flytta till kommunen är klar och 
bestämd. En ansökan om förhandsbesked från en person skall behandlas 
på samma villkor som om personen var bosatt i kommunen. Skyldigheten att 
tillhandahålla insatsen inträder då sökanden har flyttat till kommunen.  
 
14. Körersättning i samband med fritidsaktiviteter mm.  
 
Det förekommer resor i samband med olika fritidsaktiviteter. I det följande preciseras 
vad den enskilde skall betala i samband med dessa. Socialnämnden tog beslut i januari 
2003 och beloppen skall justeras årligen med hänsyn till bl a den fastställda 
körersättningen.  
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Bostad med särskild service: den enskilde betalar sin del av milkostnaden beräknat på 
den genomsnittliga rörliga milkostnaden på verksamhetens fordon (40 kronor/mil under 
2009), men dock högst hälften av beloppet. Maxbeloppet är om endast en brukare är 
intresserad av aktiviteten, så att det inte blir för stor skillnad mot om många är 
intresserade. 
 
Fritidsverksamhet: 10 kronor/mil/person under 2009 (Resorna sker i 
fritidsverksamhetens buss). 
 
Ovanstående belopp justeras årligen. 
 
Personlig assistent/ledsagare/avlösarservice: I första hand skall man åka allmänna 
kommunikationer, i andra hand färdtjänst eller brukarens egen bil. 
Personalens bilar eller kommunens leasingbilar skall inte användas för dessa resor. 
 
Ersättning för utlägg vid ledsagning 
Om ledsagaren har egna utlägg i samband med ledsagning kan ersättning utgå med 500 
kronor per tillfälle mot uppvisande av kvitto. Vid speciella tillfällen kan därvid måltid 
ersättas med upp till 150 kronor. En individuell bedömning görs vid varje enskilt 
tillfälle. Enhetschefen beslutar i dessa frågor. 
 
 
15. Anhöriganställning 
 
Närstående kan i speciella fall anställas av kommunen som personlig 
assistent/omsorgsassistent. Det kan finnas flera skäl till detta. När det gäller personlig 
assistet är detta inte ovanligt och här har brukaren stort inflytande på vem som anställs. 
Men det kan också förekomma för att utföra ledsagarservice och avlösarservice i 
hemmet. Det handlar vanligen om personer som har ett mycket omfattande 
omsorgsbehov, d.v.s. behöver ständig hjälp och tillsyn. Det kan också handla om 
situationer där den funktionshindrades möjlighet att kommunicera kräver speciella 
kunskaper. Valet av åtgärder är beroende av förhållandet i det enskilda fallet. Vid valet 
av resurser måste också hänsyn tas till vilka alternativa resurser som finns att tillgå 
inom kommunen.  
Uppkommer önskemål om anhöriganställning skall det behandlas som två olika frågor. 
Beslut om insatsen är ett beslut i myndighetsutövningen enligt LSS § 9.  
Beslut om att verkställa insatserna genom en anhöriganställning fattas av enhetschef. 
Beslut om vem som skall anställas är ett personaladministrativt beslut i förhandling 
mellan arbetsgivaren och den tilltänkte anställde och där bedöms även den anhöriges 
lämplighet för uppgiften. Anställning kan endast komma ifråga för den som inte uppbär 
sjukersättning/tidsbegränsad sjukersättning (motsvarande), ålderspension eller likartad 
ersättning. Anställning och annat förvärvsarbete får tillsammans inte överstiga 
sysselsättningsgraden 100%. Anställning av närstående kan högst omfatta  
40 timmar per vecka. 
Avgift: Ingen avgift tas ut för insatser enligt LSS. 
___ 
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