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Kallade
Roger Eklund (S), ordftrande
Irene Smedberg (S)
Hans Andersson (S)
Marie Oskarsson (S)
Johan Jansson (S)
Seija Eriksson (S)
Yvonne Blücher (V), vice ordffirande
Gerd Holmström (M)
Jenny Adolphson (C)
Anna-Carin Ragnarsson (KD)
Monica Israelsson (SD)

Persona I rep resentanter
Leena Eriksson, Kommunal (ord)
Tony Eklund, Kommunal (ersättare)

U n de rrättade e rsätta re
Barbra Andersson (S)
Maria Hagvåg (S)
Ritva Sjöholm (S)
Emil Thunberg (S)
Marianne Edman (V)
Helen Lindblom (V)
Owe Enarsson (MP)
Ida Törnwall (M)
Silpa Laitio Karlsson (C)
Lennart Eriksson (FP)
Helena Pettersson (SD)

Ulla Andersson, Vision

övriga underrättade
Jeanette Sander, vård- och omsorgschef
Sassa Carlström, äldreomsorgschef
Eva Saaw, utvecklare/SAS
Agneta Roos, Medicinskt ansvarig
sjuksköterska (MAS)
Margareta Faber, forvaltningsekonom
Kenneth Blomqvist, ekonom/controller
Annette Persson, miljö- och
kvalitetsutvecklare
Sandra Eriksson, nåimndsekreterare
Ulla Danielsson, personalsekreterare
Elizabeth Salomonsson, kommunalråd
Kommundelsnåimnden, Ko lsva

Fackliga representanter
Jenny Larsson, Kommunal
Leena Eriksson, Kommunal
Ulla Andersson, Vision
Susanna Carlzon, Vårdftirbundet
Nina Clefberg, FSA/SACO
Susanna Lagesson Nålberg, Fysioterapeuterna
Peter Palmqvist, Fysioterapeutema

Tidningar
Taltidningen, Västerås
Båirgslagsbladet-
Radio Västmanland
Magazin24

Enhetschefer Vård & Omsorg
Sami Luiro, LSS
Siv Birkeståhl, LSS
Maria Hofuing, LSS
Annika Persson, tf LSS
Eva Andersson, Socialpsykiatrin
Liisa Lennqvist-Pettersson, Personlig assistans
T arja Kauppinen, Personlig assistans
Anne 1j ernberg, Nygården
Niqlas Lundqvist, Nygården
Sirpa Vikman-Eriksson, Nordlund
Gunilla Jansson, Angslund
Ann- Sofie Pettersson, Rosendal
Anna Hellberg, Rosendal
Anette Enarsson, Hagaberg
Gunilla Karlsson, Hagaberg
Ylva Eriksson, Sorbygården & Hemtjrinst Munktorp
Magnus Loman, Sjuksköterskeenheten
Mona Danielsson, Hemtjåinst Östra
Lilian Voto, Hemtjänst Västra
Katrine Gunnarsson, Hemtjänst Tunadal
Helene Johansson, Personalstrateg och enhetschef
bemanningen
Anna-Karin Andersson, Rehab, aktivitet och anhörigstöd
samt Biståndsenheten
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Vård- och mnden

voN $ 36
VON/Au $ 47

Månadsuppföljnin g ekonomi
Driftbudgetuppftiljning till och med april månad 2017.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att godkåinna driftbudgetuppftiljningen till och med aprilmånad2017

voN $ 37
VON /Au$ 48

Atgardsftirslag utifrån genomlysni ngen
Vård- och omsorgsnåimndens arbetsutskott har gett ftirvaltningen i uppdrag att ta
fram ett åtgärdsftirslag utifran genomlysningen.

Ä¡endet bordlades på vård- och omsorgsnÈimndens sammanträde den 26 april.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsn?imnden beslutar

att anta ftirslag på åtgrirder utifran genomlysningen

voN $ 38

Mellanboende, ett alternativ för äldreomsorgen i Köpings kommun
Sassa Carlström, äldreomsorgschef, ger information i ärendet.

Förslag till beslut
Vfud- och omsorgsnämnden beslutar

att

Protokolljustera rnas sign Utdragsbestyrkande
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voN $ 39
VON/Au $ 50

Riktlinjer för skälig levnadsnivå för insatser enligt SoL

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att anta fiirslag på riktlinjer ftir skälig levnadsnivå ftlr insatser enigt SoL

voN $ 40
VON/Au $ 51

Förslag till vägledningsdokument - boendestöd för vuxna

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att arÍa ftirslag på vägledningsdokument - boendestöd ftir vuxna

voN $ 41

VON/Au $ 52

Förslag tillvägledningsdokument gällande LSS ¡ Köpings kommun

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att arúa ftirslag till vägledningsdokument gällande LSS i Köpings kommun

Protokollj usterarnas stgn Utdragsbestyrkande
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voN $ 42

Delgivningar att lägga till handlingarna
Delges i pärm

Dom från Förualtningsrätten
Dom20I7-04-18 i målnr 3082-16 angående ledsagarservice enligt (1993:387)
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.
Förvaltningsrätten avslår överklagandet.

B e sl ut frà n Arbetsm i ljöv e rket
Avslutat ärende med beteckn ing 20 17 I 00 5242, avseende arbetsmilj öbri ster
orsakade av rökning inomhus vid Hagaberg.

Deleg ationsóes/uf från Miljökontoret
Beslut om avgift für extra offentlig livsmedelskontroll, Backen.

Delegationsbesluf frän Miljökontoret
Beslut om avgift ftir extra offentlig livsmedelskontroll, Gläntan

Ovriga delgivningar
Granskningsrapport - "Granskning av intem kontroll i lönehanteringsprocessen"
Revisorerna i Köpings kommun har granskat om den interna kontrollen i
lönehanteringsprocessen är tillfredsställande.

Ovriga detgivningar
Rapport "Nationella minoriteter" - service och omvårdnad inom äldreomsorgen
på nationella minoritetssprfü .

voN $ 43

Anmälan av delegeringsbeslut i pärm

Delegeringsbeslut gällande avgifter inom vård- och omsorg
Delegeringsbeslut nr 1 1-14

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnåimnden beslutar

, --¿tt-notera anmälan-av- delegeringsbeslut II.14/17-

a

Protokollj usterarnas srgn Utdragsbestyrkande
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voN $ 44

Visning av lnsidan
Annette Persson, miljö- och kvalitetsutvecklare, ger information i ärendet.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden beslutar

att notera informationen

Protokolljusterarnas sign

I

I

Utdragsbestyrkande
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Vård- och om ämnden

Driftbudgetup nrng

- varav Personlig

2017 April o

I 448 13 412 -4 964 0

Ovriga
kostn.

1 600
-3 000

0

-l 400

Personal
kostn.

2 400
-9 100
-2 600

-9 300

fördelas

lntäkter

I 000
600

I 600

Rel.tal
otto

't000/o

100o/o

94o/o

1O5o/o

1O2o/o

100%
100%
102%-9100

Awikelse

0
0

5 000
-11 500

-2 600
0
0

Prognos

575
430

81 398
239762
121 738

3 413
7 436

454753

Ars-
budget

575
430

86 398
228262
1 19 138

3 413
7 436

445 653

Awikelse
tom
Aoril

-16
-60
779

-52',10
-6 527

333
-197

-10 900

Redovisat
tom
April

319
203

27 858
78 814
44 468

804
2 512

154 979

Budget
tom
April

303
143

28637
73604
37 940

1 137
23'15

lMO79

de
everksamhet
¡mhet
rnsamt
)L
:B**

ärdtjänst

Nettokostnader
Verksamhetsomr¡
Nämnd- och styrelr
Övrig politisk verks
Vård/omsorg, gem
Vård/omsorg enl S
lnsatser enl LSS,S
Färdtjänst och riks'
Öppen verksamhej
Summa

a

Förändr
akt mån*

0
Novokt

kalca

SeptAuqJuli
nad lFlarä

MaiApril
-9 100

Mars
-9 100

Feb
-12 400

Kommentarer awikelser årsprognos / april 2017 :

gemensamma funktioner

o Ledningen kostnader beräknas bli 5 000 tkr lägre än budgeterat, på grund av genomförda effektiviseringar/besparingar och vakanta tjänster

beråiknas bli I 000 tkr lägre än budgeterat, under ft)rutsättning att hyresjusteringen godkänns i Hyresnämnden. Förvaltningen minskar/förändrar
även lokali nehavet under året, vilket bidra till kostnadsminskningen

Netto i HSL organisationen beräknas bli 900 tkr lägre än budgeterat, huvudsakligen beroende på vakanser.

De ofördel kostnader på bemanningsenheten består av kostnader för tim- och poolanställda ,som inte till fullo klaras av att fördelas ut på enheterna vid
bemanni uppdrag. Kostnaden beräknas i daglaget bli 1 400 tkr.

Vård och enligt SoL

. Hemtj
tkr.

beräknas överstiga budgeterad kostnad med 5 000 tkr efter beaktande av statsbidraget lor ökad bemanning inom äldreomsorgen på 5 000

beräknas överstiga budgeten med 600 tkr

Vård och

a

a

a

o I såirskilt inom äldreomsorg beräknas kostnaden överstiga budget med 5 000 tkr. I dagsläget överstiger kostnaden fordelningsresursen inom

Þ<cctglz
rw
';r rùÞ ('r)
f41 l¡

.¿r¿

(^)r
Èe
ì

o Kostnad för kön av nlatçpr hpclutadp enliot Sol 4:1 heräknas äverstiøa hrrdseJen med 9OO tkr
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Lagen om stöd service till vissa funktionshinder (LSS)

o * *F-örs rilcrþgskassan gör utbetalningen efter godtcr)nd tidsredovisning. Utbetalningen för tiden som utfordes i januari berciknas utbetalas i mars dvs. två
månader erter genomförd arbetsinsats, viket leder till att kommunen ligger ute med drygt 5 600 tkr. Beloppet salcnas i redovisningen ovan (2 800 tlv/ månad).

r I boende 
"r{tigt 

t-SS har de boendes behov ökad markant under de senaste åren och budgetöverskridandet beräknas bli 3 500 tkr.
Köp av platser beräknas bli 600 tkr lägre än budgeterat i dagsläget.

Kostnaden daglig verksamhet beräknas överstiga budgeten med 500 tkr. Antal arbetstagare har ökat markant under de senaste åren.

nettokostnad beräknas bli 800 tkr lägre än budgeterat på grund av att efterfråganär lägre än planerat fortillftillet.

Åtgardsfä

av lokalkostnader genom uppsägning och omstrukturering.

Okad effektivisering i hemtjänsten, närmare 65 % brukartid

Anpassning av bemanningsbehovet på särskilt boende inom äldreomsorga

a

o översyn

av boende på Sv2irmarens gruppbostad till befintlig verksamhet

om det är möjligt altinr'atta ett äldreboende inom LSS boende

Se över ptln"ring"n lor den dagliga verksamheten

a

a

a



Förändri ng mellan P3 och P4

400 tkr
- 1 000 tkr

600 tkr

Belopp Kommentar

Beman n i ngsen heten (ofördelat u nderskott)

Särskilt boende (Personalkostnad)

Boende LSS (Uppsägning av en köpt plats.)

0 tkr förändring i prognos

xöprr.rcs
KOMMUN



Kommentarer till awikelser resultat/ april 2Ol7

gemensamt

¡ntresse (Utlyfta delar av betydelse)

och SJukvård

(Ofð.delade poster)

sekt¡on

Mlnus Plus Utfall¡yy¡(slss

5

-11

,/O administrat¡on, mynd¡ghetskontor/bistånd, MAS, IT, lokaler, HSL och bemanning

r'akant Ec chef för myndiqheten (9 månader)
>å qrund av vakanser, beräknas nettokostnaden i HSL bl¡ läqre än budqeterat

ofördelade kostnader för bemanning beräknas ¡ år kosta -1 5OO tkr, Skall fördelas
l¡ll berörda verksamheter

=örsälininq av tiänst Kolsva Kd och vakans ¡ orqanisation

lusterad hyra och uDDsäoninq av Krist¡nelundsväqen 6 (3 mån)
r/ård och omsorq ledninq, vakanta tiänster och qemensam besDar¡nq

o Kommentar: Ingen förändring

o Kommentar: Inqen förändr¡nq

ooolKommentar: I funktioner inqãr för bland annat

7S

L47

20 027

60(
90(

300
t oo0
3 700

I 50(

Nåmnd- och stv¡elseverksamhet

Kommentar: Hemtjänsten får 5 000 tkr (6 4OO ¡nkl Kolsva) i statsbidrag. Kostnaderna
beràknas överst¡ga budget med (exkl stb) 10 000 tkr och 5 000 tkr (inkl stb).

5ärskilt boende äldreomsorg, kostnaderna beräknas överst¡ga budget med 5 6O0
tkr. Yngre dementa och boende med särskilda behov har kostat extra personal,
Försäljning av en plats t¡ll boende LSS

Kostnader v¡d köp av tre platser enl¡gt beslut SoL 4:1 är 900 tkr utöver ram

Övriga verksamheter som anhör¡gvårdare, boendestöd och trygghetsteam

59

-5 00!

-5 00Í

-90(

-60(

enl SoL

av plats enl SoL

\ntalet arbetstaqare år ökande.

:fterfråqan är läqre än budqeterat för tillfallet. Ny lokal under året!

Kommentar: Ökade ¡ndividuella behov

Uppsägning av en köpt plats m¡nskar kostnaden med 600 tkr. Grbst Blockgatan har
m¡nskande kostnader och avvekl¡ngen av grbst Svärmaregatan

34 -2

80c

-50(

-2 90(

enl LSS och SFB

verksamhet

förändri

1 ppen verksamhet har minskad personalkostnad med 150 tkr

116 517 -9 100lfotal i tkr
I

'/årdbehovet 
överstiger budqeterade kostnader med -4 5OO tkr-4 50(:ördêlñlñd fBêhôv.t övêr<t¡dÊr ñêdlêñ fðr SÄBôì

D.tuñ: 201t-O5-Oa

KÖPINCS
KOMMUN

wil



Grbst Svärmaregatan
Budget 2017

o Personalkostnad
. Övrig kostnad
o lntäkter (kosters.)

5 406 tkr

195 tkr
0 tkr

. Nettokostnad 5 601 tkr
Resultat 201 6 65 tkr

Effekt på resultat 2017 2 500 - 3 500 tkr
Grþsú Svä rmaren är stäng f r o m 201 7-04-03

H

I
mt röprtrtcs

KOMMUN
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w KÖPINGS KOMMUN

Vård & Omsorg
Sandra Eriksson, Nämndsekreterare
0221-255 08
sandra.erikssonl @koping.se

Sander
ård- och omsorgschef

TJANSTESKRIVELSE

Datum

2017-04-25

I (1)

voN Eiraír ai 5?/2lrt7
Àir sr;i"i,ã s;6lQot\

AtgarOsbeskrivn ing
På uppdrag av vård- och omsorgsnämnden har ftirvaltningen tagit fram ett ftirslag
på åtgåirder utifran genomlysningen.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnämnden ftireslås besluta

att anta fiirslag på åtgärder utifran genomlysningen

þ*ro fur*
Sassa Carlström
Äldreomsorgschef

Y

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon
0221-250 00

Fax
0221-255 60

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
vardomsorg@koping.se

Org. nr
212000-2',t14
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Vård & Omsorg
Datum

N

i
o_

ã

20t7-04-24

Atga rOs I ista/åtgä rds bes krivn i n g

Hemtjänsten:

Öka brukarnåirvaro (Pågår)

Genomlysa timmarna (Pågår)

Riktlinjer skrivas - skälig levnadsnivå inom äldreomsorgen (VON i maj)

Hus:

Skälighetsbedömning

Bemanna efter budget

Klargöra ansvar/roll/befo genhet

Mellanboende/boendeform, 8-10 platser fran SÄBO till mellanboende (Påbörjat)

LSS:

Utvärdera utflytt av Svåirmaren (Pågår)

Äldreboende LSS (Påbörj aÐ

Behovsmätning (Pågår)

LSS-chef tillsättas, ansvarig ftir LSS och Socialpsykiatrin

Se över planering av daglig verksamhet, anpassas till gruppboenden

Ovrigt:

Minskning av lokalkostnader - allaverksamheter (Pågår)

Utveckla lokalanvändningen inom socialpsykiatrin och LSS (Pågår)

Förtydliga ansvar/roll/befogenhet

Fokusera på resursutnyttjande av personal

Utveckling av kvalitetsredovisning (Pågår)

Uppgiftsftirdelning Kolsva & Köping (Pågår)

Utveckla vidare resurstid - bemanningen

Senast ändrat: 2017 -04-25
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Datum

2017-04-24

Åtgärdslista für en ekonomi i balans ("Genomlysning Vård- och
omsorgsnämnden" sid. 15)

"Som vi påpekat tidigare bör den ekonomiskn uppfi)ljningen och analysen
utve cklss och ft;rb attras " - P âgär

"Utifrån nrimndens nettokostnadsawikelser gör vi bedömningen att
cildreomsorgen ochfunktíonshinderområdet bör kunna scinkn sina kostnader i viss

utsträclming" - Plan fiir mellanboende och att jåimfüra sig med kommuner som
j obbar med önskad sysselsättningsgrad

"Andelen med hemtjrinst i Köping cir cq 3o/o hagre dn snittetför riket" -
Utreder/analyserar

"Dette ger en möjlighetför Köping att minslca/begrrinsa utbudet. Till en del ar
detta redan påbörjat genom att icke biståndsbedAmda insatser tagits borL" - Nya
riktlinjer

"Diskutera vidare i respektíve grupp hur hag produhiviteten behöver varaför att
klara budget" -Pårgär

Vård & Omsorg - Senast ändrat: 2017 -04-25
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\¡í)i\,! l:i,iíri : X 3E I 2Q tTVård- och omsorgsnämnden
Sassa Carlström, Aldreomsorgschef
0221-256 39
sassa.carlstrom@koping. se
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Mellanboende, ett alternativ för äldreomsorgen i Köpings
kommun

Bakgrund

Idag i Köping finns ftirutom272 stycken lägenheter inom äldreboende 64

lägenheter i trygghetsboendet vid Tunadal. Trygghetsboende är ett boende i vanlig
lägenhet ftjr den som vill ha mer trygghet och social samvaro. Boendet har ökad

tillgänglighet och ligger i anslutning till mötesplats Tunadal där det finns
möjlighet att både ätamatoch umgås. Till skillnad från äldreboende ingår varken

mat, service, omvårdnad eller sjukvård i boendet, det krävs heller inget

biståndsbeslut ftir att ñ flytta in men minst en i hushållet ska ha fyllt 70 år. Det

finns personal tillgänglig dagtid i den restaurang som är öppen ftlr alla samt under

vardagar i aktivtetsutrymmet. Våintetiden ft)r att få flytta in är runt fem år och idag

består kön av ca 50 personer. Förtur i kön fär man om man sedan tidigare stått i
KBABs bostadskö.

Mellønboende

Är ett tämligen nytt begrepp inom äldreomsorgen. Den syftar på en boendefom
där man precis som i trygghetsboende bor utan bistandsbeslut men dåir behovet av

trygghet kan tillgodoses bättre. Det ska finnas trygghetslarm, restaurang,

gemensamma lokaler och personal i närheten både dag- som nattetid. Enkelt
uttryckt kan man säga att boendet innebär en nivå mittemellan trygghetsboende

och äldreboende. Eventuella omvårdnadsbehov tillgodoses via hemtjänstinsatser.

Nygården

På Nygården finns 14 stycken lägenheter i de båda huskropparna som i sin

placering är utanftjr de sex olika avdelningarna, två till tre per våningsplan.

Omvandlas dessa till mellanboende kan man utifrån den boendes behov antingen

ffi sina omvårdnadsbehov tillgodosedda fran hemtjänsten eller personal på

Nygården. Nattetid kan personal på Nygården alltid svara på larm. Ett tänkbart

scenario är att man vid inflgtjen lägenhet på mellantoqìde har vissa eller inga

Postadress
Köpings kommun
731 85 Köping

Besöksadress
Nibblesbackev 17

Telefon Fax
0221-255 60

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 991-1215
vardomsorgsnamnden@koping.se

Org. nr
212000-21',!40221-250 00
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Datum

2017-05-10

omvårdnadsbehov, enbart ett behov av tillgänglig personal dygnet runt ftlr en
känsla av trygghet. Under åren man bor i lägenheten ökar omvårdnadsbehoven für
att till slut vara så omfattande att man får ett beslut om särskilt boende och
lägenheten integreras med intilliggande avdelning. Lägenheterna ¿ir till sin storlek
bäst lämpade ffir ensamhushåll.

Vid ett eventuellt infürande av mellanboende behöver kriterier für att få flytta in
tydliggöras. Alternativ für omstrukturering av lägenheter behöver beslutas. Man
kan vid ett specifikt datum göra ett direkt kategoribyte av aktuella lägenheter på
Nygården. Väljer man att bo kvar ffir man sina behov tillgodosedda av
hemtjänsten. Väljer man att flytta ska vård- och omsorgsfürvaltningen erbjuda
likvärdiga lägenheter i annat hus. Eller så kan kategoribytet ske under en längre
tidsperiod vartefter lägenheterna blir tomma.
Kön skulle precis som till trygghetsboende hanteras av vård- och
omsorgsftirvaltningen där fürtur kan beviljas av ansvarig tjänsteman utifrån
brukarens behov.

Vård- och omsorgsnämnden -
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Riktlinjer för skälig levnadsnivå för insatser enl¡gt SoL

Riktlinjens syfte är attvara stöd och vägledning ftir bistandshandläggarna vid
bedömning och beslut avseende insatser enligt Socialtjänstlagen inom omsorgen
ftir äldre och funktionsnedsatta personer i Köpings kommun samt bedöma
skälighetsnivå ftir insatserna, se bilagda dokument.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnåimnden füreslås besluta

att anta ftirslag på riktlinjer ftr skälig levnadsnivå ftir insatser enligt SoL
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Riktlinjer för skälig levnadsnivå för insatser enligt SoL

Inledning
Riktlinjens syfte är attvara stöd och vägledning fiir bistandshandläggarna vid bedömning och
beslut avseende insatser enligt Socialtjänstlagen inom omsorgen ftir äldre och
funktionsnedsatta personer i Köpings kommun. Riktlinjen ska underlätta vid handläggningen,
fritmja ett tydligt och enhetligt synsätt ftir biståndshandläggningen samt bidra till att beslut
fattas likartat efter samma bedömningsgrunder. Riktlinjen beskriver vad som i normalfallet
kan anses tillñrsäkra bistånd upp till skälig levnadsnivå i Köpings kommun. Riktlinjen åir

vägledande och gäller aldrig utan undantag. En helhetsbedömning av personens totala behov
av stöd måste alltid göras i det enskilda fallet.

Bistånd enligt Socialtiänstlagen, SOL

Syftet med besttimmelserna i 4kap 1$ Socialtjåinstlagen (SoL) är att enskilda människor ska
tillftirsäkras bistånd upp till skälig levnadsnivå och därmed flå det stöd i sin livsftiring som de
är i behov av, i de fall behovet inte kan tillgodoses pâ annat sätt. Socialtjåinstlagen åir en
ramlag, vilket innebär att lagen endast anger yttersta tamar ftir biståndsbesluten. Kommunerna
har viss frihet att utforma och anpassa besluten olika, så länge medborgare som har behov av
stöd tillftrsåikras bistand rrpp till skälig levnadsnivå.

Med livsftiring avses en rad olika behov av stöd och hjälp, service, behandling, vård och
omsorg. Rätten till bistand är inte knuten till några särskilt i lagen angivna insatser och heller
inte av någon specifik anledning till biståndsbehovet såsom ålder eller viss sjukdom.

"Skälig levnadsnivâ" anger vilken nivå av levnadsstandard som lagen garanterar och beskrivs
som en miniminivå av standard och kvalitet avseende ftirsörjning och livsföring i övrigt.
Begreppet skälig levnadsnivå definieras dock inte närmare i lagen. Bistandet ska utformas så
att det sttirker den enskildes möjlighet att leva ett självståindigt liv. De insatser som ges ska
vara anpassade efter behov. De ska frtimja social trygghet, jåimlikhet i levnadsvillkor och ett
aktivt deltagande i samhällslivet. Var och ens självbestämmande och integritet ska
respekteras. Insatserna bygger på samtycke med den enskilde eller med laglig füreträdare
såsom god man/ftirvaltare, i de fall då den enskilde inte har ftirmåga att füreträda sig själv.

Bistånd enligt SoL ska präglas av en helhetssyn som beaktar individens totala situation,
omgivning och aktuella behov. Vid en bedömning av vilken insats som kan komma ifråga i
det enskildafallet ska en sammanvägning göras av bland annat insatsens lämplighet som
sådan, kostnaderna für den önskade insatsen i jämförelse med andra insatser av likvärdig
karaktar samt den enskildes önskemåI. Frivillighet och självbestämmande ska vara
vägledande vid handläggning av ett enskilt ärende. Det innebär att det är den enskilde själv
som beståimmer om han eller hon ska ta emot behovsbedömda insatser. Till socialtjänstens
uppgifter hör dock attpä olika sätt ftirsöka motivera den enskilde attta emot stöd och hjälp.
Insatserna ska anpassas till den enskildes aktuella förutsättningar och behov och stödet ska
innefatta de moment som den enskilde har svårt attpäegen hand klaruav och i den
omfattning som är nödvändig.
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Behoven tillgodosedda på annat sätt

Bistandshandläggaren ska utreda om behov ftireligger och om behoven kan tillgodoses på

annat sätt. Saken ska diskuteras med den enskilde. Om den enskilde själv kan tillgodose sina

behov med vägledning och stöd eller kan behoven tillgodoses med hjälp av insatser från andra

huvudmåin eller närstående, lir frågor som ska prövas i samftlrstånd med den enskilde.

Makar har ett gemensamt ansvar ftir praktiska bestyr i hemmet enligt I kap, 2 och 4 $
äktenskapsbalken. Hemtjänsten ska i princip inte ta över den icke bistandsbehövande
makens/makans ansvar för det gemensamma hushållet. Mer omfattande omsorgsbehov anses

däremot inte ligga inom detta ansvar. Därñr kan direkta vård- och omsorgsinsatser bedömas

vara av sådan karaktär att man inte kan begara att maker/makan tar ansvar für dessa insatser.

Samma principer som für makar ska tillämpas ftir:
. Sammanboende par
. Par som ingått partnerskap
. Personer som delar hushåll
. Personer med hemmavarande barn över 18 år.

Vägledande principer

Socialtjänstlagen vilar på nedanstående vägledande principer som handläggarna ska ha i
åtanke under handläggning av ansökan:

Helhetssynens tillâmpning innebåir en strävan efter att ftirstå sammanhang och den helhet som

den enskilde är en del av. Utifran den enskildes perspektiv ska helhetssynen beakta hela
mÈinniskan, både de starka och svaga sidorna och att de olika behoven vägs samman. Den

enskildes nätverk ses som en resurs som ska tas tillvara.

Frivillighet, sjtilvbestdmmande och integritet. Allaverksamheter inom socialtjåinsten skall

bygga på respekt ftir måinniskors sjalvbeståimmande och integritet. Socialtjänsten ska präglas

av lyhördhet ftir den enskildes egen vilja. Biståndshandläggarna ska informera och erbjuda
hjälp som behövs. Den enskilde kan både awisa erbjudandet och neka till att ñ sin sociala
situation utredd. Bistandshandläggaren har fortsatt kontakt och forsöker motivera den enskilde
till att ta emot hjälp om porsonen lever under skälig levnadsnivå. Undantaget ftir principen åir

när ftirhållandena är av sådan art afi tvångsvård kan bli nödvändig med stöd av LVU, LVM
och LPT.

Normaliseringsprincipenlyfter vikten av att socialtjåinstens insatser ska inriktas på att
underlätta ftir den enskilde att leva i sin invanda miljö och att leva och bo som andra så länge

som behovet kan tillgodoses i hemmet. Den eventuella flyttningen till särskilt boende ska ske

på ett tryggt sätt, då både den enskildes egna och anhöriges resurser och vanor tas till vara.

Flexibiliteten innebar att socialtjåinstens insatser inte Ër utformas utifrån ftirdiggjordamallar.
Håinsyn ska tas till en individuell anpassning efter den enskildes egna behov och önskemåI.

Nrirhetspríncipen âr nara ftirknippad med helhetsprincipen och innebåir att den enskildes
sociala eller psykosociala problem inte kan lösas isoleratfrännärstående personer eller avskilt
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Skälig levnadsnivåInsatserICF-livsområde

Skälig levnadnivå:
För att beviljas vård- och omsorgsboende ska

ett eller båda av nedanstående kriterier vara
uppfullda:

1. Behov av omfattande
omvårdnadsinsatser och/eller
omfattande medicinsk omvårdnad
som medfür behov av närhet till
personal och täta insatser som

sträcker sig över hela dygnet.
2. Behovet av trygghet och säkerhet i

den dagliga livsfüringen kan inte
längre tillgodoses i det egna ordinära
boendet.

Vård- och omsorgboende
I insatsen ingår alltid:

- Tillgång till
gemensamhetsutrymme
- Tillgång till
gemensamma aktiviteter
- Daglig vistelse på

balkong el. liknande
- Trygghetslarm om

behov finnes.
- Trygghetsbesökdag/naft

vid behov
- Stöd med att tvätta

kläder I t/14:e dag

Utfüraren ansvarar även ftir att
vid behov ge den enskilde:

- Stöd med att ta hand om
hemmets füremåI.

- Stöd med att städa

bostaden (i normalfallet
en gång var annan
vecka).

- Stöd med att skaffa
varor och tjänster.

- Följeslagare

Insatser beslutas individuellt.

För att bli beviljad korttidsplats efter
sjukhusvistelse eller vid tillfülligt behov
krävs att den enskilde eller dess füreträdare
gör en ansökan och att ett eller flera av
foljande kriterier är uppfullt:

1. Svårigheter att säkerställa trygghet i
det egna hemmet exempelvis
beroende på demenssjukdom
bristande insikt om egen problematik
och/eller ett omfattande och
dygnslångt omvårdnadsbehov där
trygghet och säkerhet inte kan
säkerställas i hemmet.

2.
Om personen är beviljad vård- och
omsorgsboende och trygghet och
säkerhet inte kan säkerställas i

và:Skälie

plats.

En individuell bedömning ska göras och i den

ska även vägas in hem- och

Kortidsplats
I insatsen korttidsplats ska inga

"hemtj änstinsatser" bevilj as

separat. Dock ska det
individuella stödbehovet
bedömas och beskrivas i
uppdrag



familjefilrhållanden samt hur hemtjänsten
fungerat ftire sjukhusvistelsen. I utredningen
ska tydligt framgå varftir behovet inte kan
tillgodoses med hemtj änstinsatser.

Beslut om korttidsplats upphör att gälla vid
inskrivning på siukhus.
Skälig levnadsnivå:
Målgrupp fÌir uppdraget är personer:

- meddiagnostiseraddemenssjukdom,
eller

- som har en påbörjad
demensutredning, eller

- som av specialistkompetens, t.ex.
demenssjuksköterka, bedömts ha
kognitiva svårigheter som misstänks
bero på demenssjukdom.

Verksamheten ska omfatta personer som bor i
ordinärt boende inom vård- och
omsorgsftirvaltningens upptagningsområde.
Insatsen kan beviljas i normalfallet upp till
fina vardagar per vecka.

Dagverksamhet
I insatsen dagverksamhet ska

inga "hemdänstinsatser" beviljas
separat. Dock ska det
individuella stödbehovet
bedömas och beskrivas i
uppdrag.

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet vid behov till dagligen.

Lärande och tillämpa
kunskap
Livsområdet är ett
samlingsnamn für olika
insatser som syftar till att
få övergripande stöd med
att làr a si g problemlösning
och beslutsfattande.

Stöd med fungerande vardag
T.ex. brukaren får stöd med att
konkretisera och vägleda i
vardagliga beslutsmoment under
dagen/veckan. Stöd med att göra
olika val i övergripande
vardagliga sammanhang für att
skapa fü ruts ättningar att
genomftira aktiviteter såsom

välja kläder, livsmedel, tider
m.m.

Insatsen kan beviljas som
strukturstöd när den inte är
kopplad till konkret
genomfürande.

Allmänna uppgifter och
krav
Livsområdet är ett
samlingsnamn ftir olika
insatser som syftar till att
på en övergripande nivå
lära sig att kunna planera,
hantera och fullflolja vad
den dagliga livsftiringen
kräver, samt att hantera
stress.

Stöd med fungerande vardag
T.ex. stöd med att skapa
cfnrl¿fi r hållq dvmqñÍrn

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet vid behov till dagligen.

genomfüra olika aktiviteter
under dagen/veckan, såsom att
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klara av att passa en avtalad tid
eller planera vad man ska göra
under dagen.

Insatsen beviljas som
strukturstöd när den inte är
kopplad till konkret
genomflorande.

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet vid behov till dagligen.

Telefonservice
T.ex. påminnelser om händelser
under dagen, veckan eller
månaden. Trygghetsringning
prövas innan kontaktbesök
bevilias.

Kommunikation
Livsområdet ar ett
samlingsnamn ftir att få
stöd med att kunna klara av
att kunna kommunicera-
att göra sig florstådd eller
att ta emot information.

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet vid behov till dagligen.

Stöd med fungerande vardag
T.ex. att fä stöd med att hantera
sin post, att hantera telefon,
dator m.m.

Förflyttning
Livsområdet är ett
samlingsnamn für att
kunna ñ stöd med att
kunna röra sig.

Stöd med fürflyttning
Få stöd med enbart
forflyttningen i
vardagsituationer. Såsom att
forflyttas från säng till rullstol,
vändning i säng, florlytta sig i
lägenheten etc.

Dubbelbemanning beviljas
utifran den enskildes behov für
dennes trygghet, att undvika risk
fiir fall etc. Dubbelbemanning
kan ske av arbetsmiljöskäl och
beslutas då av
hemti änstutftjrarens chef.

Skälig levnadsnivå:
Vid behov.

Ledsagning
Få stöd med själva
forflyttningen till och från plats
eller servicegivare (t.ex.
aktiviteter, hårfrisör, fotvård
etc.)

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet en gång per vecka.

Ledsagning genomftirs endast till aktiviteter
inom Köpings kommuns geografiska gräns.

T a varu på väntjänst resursen
.r anulrrlr uur rtuër\uJtll¿luùùrvuuçL rur ÐJ uÀr sJ.a.srB rur

vårdinrättningar bör tillgodoses
genom siukresa, vilket ligger
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inom ramen für landstingets
ansvarsområde

Personlig vård
Livsområdet åir ett
samlingsnamn for insatser
som syftar till att den
enskilde ska kunna ta hand
om sin personliga värd, a|t
ta hand om sin kropp och
kroppsdelar.

Stöd med att tvätta sig
Få stöd med att tvätta och torka
hela kroppen eller delar av den
såsom att duscha eller bad4
rengöra kropp och hår med
hygienprodukter, aff torka kropp
och hår med handduk efter
dusch/bad.

Stöd med atttvatta delar av kroppen.
Skälig levnadsnivå:
I normalfallet två gånger per dag (morgon
och kväll).

Stöd med atttvattahela kroppen.
Skälig levnadsnivå:
I normalfallet två gånger per vecka.

Stöd med kroppsvård
T.ex. hudvård, tandvård,
hårvård, nagelvård.

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet två gånger per dag (morgon
och kväll).

Stöd med att sköta
toalettbehov
Få stöd med att klara av att
planera och genomfora att gãtpä
toaletten (inkluderar hantering
av inkontinenssþdd, b¡e av
stomipåse, tömning av portabel
toalett osv.).

Skälig levandsnivå:
Vid behov.

Stöd med att klä sig
Få stöd med att ta på och av sig
kläder och att välja kläder efter
årstid.

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet två gånger per dag (morgon
och kväll).

Stöd med attâta och dricka
T.ex. stöd med att klara att skära
upp mat med bestick, att fora in
maten i munnen och att öppna
olika typer av matftirpackningar.
Stödet kan även innebära
sällskap vid måltiden om detta
är fürutsättningen für att den
enskilde ska fä i sie måltiden.

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet fura gånger per dag (frukost,
mellanmål och kvällsmål samt minst ett mål
varm mat per dag).

Hjälp till egenvård
T.ex. stöd med att hantera
läkemedel, sprutor,
ögondroppar, salvor,
stödstrumpor m.m.

Skälig levnadsnivå:
Enligt ordination.

Hemliv
Livsområdet är ett
samlingsnamn ftir olika
insatser som syftar till att
den enskilde ska kunna
sKota srfi nem.

Avbokning skall ske Zdagar innan planerad
tid annars debiteras full avgift.
Sjukhusvistelse skall ej räknas endast
planerad frånvaro som ej meddelats.
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Stöd med att skaffa varor och
tjänster
T.ex. stöd med att planera och
organisera olika typer av inköp
samt apoteksärenden, att klara
av attbetala sina varor/tjänster,
att transportera hem
infijrskaffade varor, plocka upp
varor och forvara dessa på
lämpliga platser.

Inköp av dagligvaror
Skälig levnadsnivå:
I normalfallet en gång per vecka

Inköp av scillanvaror
Skälig levnadsnivå:
I normalfallet en gång varannan månad (6 ggr
per år).

Inköp av apotelcsvaror
Skälig levnadsnivå:
Vid behov.

Stöd med att bereda måltider
T.ex. stöd med att planera och
tillreda enklare måltider,
servera, duka fram/av maten

Skälig levnadsnivå:
I normalfalletfyra gånger per dag (frukost,
mellanmål och kvällsmål samt minst ett mål
varm mat per dag).

Matabonnemang
När den enskilde inte på egen
hand inte kan ftirse sig med
åtminstone etllagat mål mat per
dag d.v.s. inte själv kan
fürbereda måltider, ffi behovet
tillgodosedd via
hushållsgemenskap eller med
stöd av personal värma
fürdigköpt mat alternativt gå ut
och äta på restaurang, kan denne
beviljas stöd med
matabonnemang.

Skälig levnadsnivå:
5-7 matlådor endast für abonnemang
Vi avslutar 3 lådor- avtalet

Lunchlåda enbart i eget boende.

Matabonnemang på Vård och omsorgsboende
kan innefatta frukost lunch mellanmål och
kvällsmat.

Stöd med att tvätta kläder
T.ex. stöd med att boka tvättid,
sortera tvätt innan den ska
tvättas, att tv ätta kl äder,
sänglinne och mindre
hushållstextilier i tvättmaskin
och exempelvis torka den i
torkskåp eller på torkställning
och att hänga in ren tvätt i skåp
eller garderob, samt stryka
gångkläder.

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet en gång varannan vecka, max
tre maskiner per tillfülle.

Till följd av sjukdomstillstand eller vid
inkontinensbesvär kan tvätt behövas vid
tätare intervaller, vilket ska tydligt beskrivas i
beslutet.

Stöd med att städa bostaden
T.ex. stöd med att städa hemmet
såsom att städa upp och damma,
sopa, skura, torka av golv,
rengöra badrum och toaletter
m.m.

Stöd med att städa bostaden
Skälig levnadsnivå:
I normalfallet utftirs en normalstädning en
gång tredje vecka (2 rok )
Övriga insatser kopplade till att städa
bostaden ( byte av gardiner, städning av
balkong m.m.) Hänvisning till fixartjänst.

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet högst två gånger per år

Stöd med att ta hand om

T.ex. stöd med bäddning och
renbäddning, att hantera disk

Stöd med att bädda sängen.

I normalfallet en gång per dag.
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Stöd med att renbädda sängen.
Skälig levnadsnivå:
I normalfallet var 14:e dag eller vid behov

I normalfallet en gång per dag.

Stöd med att avlägsna avfall
Skälig levnadsnivå:
Vid behov.

Stöd med underhåll av hjälpmedel
Skälig levnadsnivå:
Vid behov.

Skötsel av husdjur ingår i normalfallet inte.
Insatsen kan beviljas for kortare perioder när
akut¿ situationer uppstår.

Stöd med att diska
Skälie levnadsnivå:

och torka av ytor vid diskbänk
och köksbord, att avlägsna avfall
t.ex. stöd med att klara av att
sopsortera/källsortera, att gå och
slänga sopor.

Mellanmänskliga
interaktioner och
relationer
Livsområdet är ett
samlingsnamn für stöd som
syftar till att den enskilde
ska kunna genomftira
handlingar och uppgifter
som behövs ftir
interaktioner med andra
människor. Området
handlar främst om att ha
formågan att kunna ha
kontakter med andra
personer i privata eller
formella sammanhang.

Skälig levnadsnivå:
Vid behov. Påminn om väntjänsten

Följeslagare
T.ex. stöd med att hitta och att
forflytta sig till servicegivare
(läkare, tandläkare, sjukgymnast
frisöE olika myndigheter etc.),
samt stöd under besöket.

Viktiga livsområden
Livsområdetär ett
samlingsnamn flor insatser
som syftar till att den
enskilde ska kunna
engagera sig och utfora
sådana handlingar som
krävs vid utbildning,
arbete, anställning och
ekonomiska transaktioner.

ekonomi
T.ex. ffi stöd i att skriva i t.ex.

I normalfallet en gång per månad. Eventuellt
med folieslagare.



giro-blanketter, hjälp med att
läsa räkningar, växla pengar
eller klara av attta ut pengar
från en bankomat.

Om den enskilde inte kan sköta
sin ekonomi_på egen hand ska
ansökan/anmälan om god
man/fiirvaltare ske.

Samhällsgemenskap,
socialt och medborgerligt
liv
Livsområdetär ett
samlingsnamn for insatser
som syftar till att den
enskilde ska kunna
engagera sig i organiserat
socialt liv ftir att motverka
ofrivillig isolering samt
otrygghet och oro i de fall
där den enskildes nätverk
av närstående och andra
frivilliga resurser saknas
eller bedöms som
otillräckliea.

Social samvaro
T.ex. stöd med att klara av att
engagera sig i olika former av
fritidssys selsättningar såsom;
aktivitet, social samvaro,
promenader och utevistelse.

I bedömning av insatsen "Aktivitet" ska
hänsyn tas till personens ftirmåga att på egen
hand delta på träffpunkt av olika slag,
gemensam lokal eller öppna verksamheter.
Den enskilde kan bli beviljad ledsagning for
att kunna ta sig till träffpunkten, gemensam

lokal eller öppna verksamheter. Aktivitet i
hemmet kan beviljas om det är mycket svårt
für den enskilde att ta sig till träffpunkt,
gemensam lokal eller öppna verksamheter
eller svårigheter att delta i större sociala
sammanhang.

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet en gång per vecka.

Känsla av trygghet
Livsområdet handlar om
den enskildes upplevda
känsla av trygghet; både i
och utanfiir bostaden.

Trygghetslarm
Möjlighet att påkalla hjälp och
stöd under dygnets alla timmar
für akuta situationer som inte
kan ftirutses eller schemaläggas.
För insatsen trygghetslarm
måste den enskilde aktivt fiirsta
och kurma anv?inda
trygghetslarmets fu nktion.

Skälig levnadsnivå:
Vid behov.
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Telefonservice
Planerade trygghetsskapande
telefonsamtal till den enskilde.

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet två gånger per dag.

Behovet av trygghet ska i fijrsta hand

tillgodoses genom trygghetslarm.

Trygghetsbesök via kamera
Trygghetsskapande
kamerabesök.

Behovet av trygghet ska i forsta hand
tillgodoses via trygghetslarm eller
telefonservice. Om detta inte tillgoser
behovet, ska biståndshandläggaren ftireslå
trygghetsbesök via kamera füre
trygghetsbesök med personal

Skälig levnadsnivå:
Vid behov.

Behovet av trygghet ska i fiirsta hand
tillgodoses genom trygghetslarm,
telefonservice eller trygghetsbesök via
kamera. Insatsen kan ges i awaktan på att
trygghetslarm installeras, ftir personer som av
olika anledningar inte kan hantera
trysshetslarm eller prata i telefonen.

Skälig levnadsnivå:Trygghetsbesök
Trygghetsskapande besök.

Personligt stöd für person
som stödjer eller vårdar
den enskilde
Avser endast stöd ffir
personer som vårdar eller
stödjer en närstående.
Begreppet närstående
används här i enlighet med
5 kap. l0 $ SoL.

I bedömningen av vilken
eller vilka avlösande
insatser ska tillgodose
behovet, bör i normalfallet
inte två eller flera insatser
beviljas for att tillgodose
samma behov.

När behovet av avlösande
insatser är så omfattande
att den enskilde spenderar
majoriteten av månaden i
avlösande verksamheter,
måste bedömning göras om
behovet inte längre kan
tillgodoses i ordinärt
boende.

Avlösning i hemmet beviljas till personer
som har ett varaktigt och omfattande

närstående i hemmet.

Avlösning i hemmet
Insatsen syftar till att avlösa den
anhörige sområrdareller
stödjer den enskilde.
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I insatsen ska inga
"hemtj änstinsatser" bevi lj as

separat. Dock ska det
individuella stödbehovet
beskrivas i uppdrag.

Insatsen kan beviljas ftjr att ge den vårdande
(anhörig) möj ligheten att upprätthålla sociala
kontakter, utràtta ärenden och genomftira
aktiviteter utanftir hemmet.

Skälig levnadsnivå:
Avgiftsfri avlösning upp till 10 timmar per
månad.

Dagverksamhet i form av
avlösning
Insatsen syftar till att avlösa den
anhörige som vårdar eller
stödjer den enskilde.

I insatsen ska inga
"hemtj änstinsatser" bevilj as

separat. Dock ska det
individuella stödbehovet
beskrivas i uppdrag.

Dagverksamhet i form av avlösning beviljas
till personer som har ett varaktigt och
omfattande omvårdnadsbehov och vårdas
eller ffir stöd av närstående i hemmet.

Insatsen kan beviljas dels ftir att ge

ftirutsättning till den vårdande (anhörig) att
kunna regelbundet ü rekreation och vila samt
dels für att underlätta ftjr den anhörig att
verka i sin invanda miljö.

Skälie levnadsnivå:
4 vardagar i veckan

I normalfallet kan insatsen inte samtidigt
kombineras med växelvård

Kortidsplats vid tillfülligt
behov
Insatsen syftar till att avlösa den
anhörige som vårdar eller
stödjer den enskilde

I insatsen ska inga
"hemtj änstinsatser" bevilj as

separat. Dock ska det
individuella stödbehovet
beskrivas i uppdrag.

Kortidsplats vid tillftilligt behov kan beviljas
till personer som har ett varaktigt och
omfattande omvårdnadsbehov och vårdas
eller ñr stöd av närstående i hemmet om
hemtjänstinsatser inte bedöms vara
tillräckliga für att tillgodose den enskildes
behov. Korttidsplats kan beviljas exempelvis:

vid plötsligt sviktande
hälsotillstånd/sj ukhusvistelse hos den
vårdande (anhörig).
när den vårdande (anhörig) ska
kunna tillfälligt fä rekreation, vila
eller resa bort

Skälie levnadsnivå:
I normalfallet upp till en vecka.
I normalfallet högst 4 gånger per år.

Växelvård
Insatsen syftar till att avlösa den
anhörige som vårdar eller
stödjer den enskilde.

I insatsen ska inga
"hemtj änstinsatser" beviljas
separat. Dock ska det
individuella stödbehovet

Växelvård beviljas till personer som har ett
varaktigt och omfattande omvårdnadsbehov
och vårdas eller får stöd av närstående i
hemmet.

Insatsen kan beviljas für att ge fürutsättning
till den vårdande (anhörig) att kunna
regelbundet få rekreation och vila.

Skälig levnadsnivå:
I normalfallet en till två vecka/or på
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beskrivas i uppdrag. växelvård per månad.

I normalfallet kan insatsen inte kombineras
med dagverksamhet i form av avlösning.

Trygghetsteam med möjtighet
till trygghetsplats
Upp till 14 dagarkan
trygghetsteam beviljas med
kostnadsfria insatser om man
inte har hemtjänst sedan tidigare
då behåller man sin tidigare
avgift.

Trygghetsplats
Insatsen är en form av
korttidsplats som den som har
stöd av trygghetsteam har
möiliehet att ñ.

l0 platser i eget bonde. Alla skall planeras
hem från sjukhus i ftjrsta hand.

Insatsen kräver ingen biståndsbedömning av
biståndshandläggaren.
Skälis levnadsnivå:
I normalfallet upp till en vecka.
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Biståndshandläggare
Hurija Prnjavorac
LSS-handläggare

Syftet med Väglednings dokument lir att säkerställa en säkrare handläggning med

en individuellt behovsanpassad bedömning, oavsett vilken handläggare som

utreder och beslutar i det enskilda åirendet. Syftet är även att öka rättssäkerheten

für brukaren samt att ge handläggarna vägledning genom gemensanìma principer
som utgångspunkt für den individuella bedömningen.

Väglednings dokument är vägledande och gäller aldrig utan undantag. En
helhetsbedömning av den enskilde totala situationen måste alltid göras i varje
enskild fall. Det ¿ir alltid den enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande

vid beslut om insats.

Nya hjälpmedel, ökad tillgänglighet och den tekniska utvecklingen kan

möjliggöra att personer med funktionsnedsättning kan leva ett mer självständigt
liv. Denna vägledning ska inte begränsa den enskildes rätt till insatser enligt LSS.

Den ska sätta fokus på den individuella bedömningen som krävs fÌir att fatta ett
rättsäkert beslut.
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Biståndshandläggare
Hurija Prnjavorac
LSS-handläggare

Riksdagen beslutade 1995 om en reform inom psykiatrin vars huvudsyfte är att
skapa bättre sociala, mentala och ekonomiska villkor ftir de människor som har
långvariga psykiska funktionsnedsättningar och behov av stödinsatser. Regeringen

tillkallade den23 oktober 2003 en nationell psykiatrisamordnare med uppgift att

Se över frågor som rör arbetsformer, samverkan, samordning, resurser, personal

och kompetens inom vård, social omsorg och rehabilitering av psykiskt sjuka och
psykiskt funktionsnedsatta (dir. 2003:133). Psykiatrisamordnaren gavs vidare i
uppdrag att tillsammans med kommuner, landsting och berörda statliga
myndigheter formulera strategier ftir kvalitetsutveckling für att samordna och
stärka utvecklingsarbetet. Utredningen antog namnet Nationell
psykiatrisamordning. Utredarnas uppdrag avslutades i och med att betänkandet
"Ambition och ansvar. Nationell strategiför samhällets insatser till personer med
psykiskø sj ukdomar och funktionshinder " (SOU 2 00 6 : I 0 0) överlämnades till
regeringen november 2006. Kommande år ftiljde en genomfürandefas där s.k.

Miltonpengar sköts till ñr att möjliggöra utveckling av området inom kommunen

och landstinget. I maj 2009 överlåimnade regeringen propositionen "Vissa

psyki atr ifr å gor m. m. " (2 0 0 8 / 0 9 : 1 9 3 ) till riksdagen.

l.lCentrala begrepp, termer och definitioner
Nedanstående termer och definitioner ftiljer Socialstyrelsens Terminologiråds
rekommendationer samt S o c i al s ty' e I s e n s för e s kr ift er o c h o I lmrinna r åd o m

anvdndning av begrepp och termer,SO,SFS 2007:9:

Funktionsnedsättning: nedsättning av f,sisk, psykisk eller intellektuell ñrmåga. En

funktionsnedsättning kan uppstå till ñljd av sjukdom eller annat tillstånd eller till
ftiljd av en medftidd eller forvärvad skada. Sådana sjukdomar, tillstånd eller skador

kan vara av bestående eller av övergående natur.

Funktionshinder: begränsning som en funktionsnedsättning innebär i ftirhållande till
omgivningen. Exempel på begränsningar är svårigheter att klara sig själv i det dagliga

livet och bristande delaktighet i arbetslivet, i sociala relationer, i fritids- och

kulturaktiviteter, i utbildning och i demokratiska processer. Det handlar framftjrallt
om bristande tillgänglighet i omgivningen.

Rehabititering: insatser som ska bidra till att en person med ftjrvärvad
funktionsnedsättning, utifrån dennes behov och fiorutsättningar, återvinner eller
bibehåller bästa möjliga funktionsftirmåga samt skapar goda villkor ftir ett
självständigt liv och ett aktivt deltagande i samhällslivet.

l.2Tillgänglighet och bemötande
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Biståndshandläggare
Hurija Prnjavorac
LSS-handläggare

Frågor om bemötande och tillgänglighet är särskilt viktiga att uppmärksamma under

utredningen. Det kan ha avgörande betydelse ftir en persons möjlighet aff komma till
tals och utöva inflytande över planerade och beslutade insatser, men också fÌir
kvaliteten i utredningen. Personer som ansöker om insatser och bistånd till ftiljd av

psykisk funktionsnedsättning ska ges ett gott bemötande under tillgängliga former.
Bemötandet kan behöva anpassas med hänsyn till den enskildes psykiska
funktionsnedsättning eller om han eller hon talar ett annat språk. Det finns
exempelvis funktionsnedsättningar som berör fiirmågan att kommunicera och där

samtal måste genomftiras med detta som utgångspunkt och med det stöd som krävs.

Personer med kognitiva svårigheter kan ibland ha svårt att ftjrstå och minnas

information eller att koncentrera sig längre stunder.

2. Målgrupp
Psykiatrireforrnens målgrupp består av flera målgrupper beroende på vilka
myndigheter som tillhandahåller insatser ftir gruppen och vilka insatserna är.

Natione I I psykiatri samordning definierar mål gruppen enli gt fti lj ande :

"En person har ett psykisVfunktionshinder om han eller hon har vtisentliga
svårigheter med att utþra aktiviteter på viktiga livsområden och dessa begrdnsningar
har funnits eller kan antas komma att bestå under en ldngre tid. Svårigheterno ska

vara en konsekvens av psykisk störning."
En svårighet kan fÌir den enskilde vara väsentlig om den drabbar individens
delaktighet på ett livsområde som är betydelsefullt ftjr honom eller henne även om

denna svårighet utifrån sett kan te sig som relativt lindrig. Begreppet "längre tid"
avser enligt Nationell psykiatrisamordning en minst årslång historia av påtaglig
aktivitetsbegränsning eller som en prognostisk bedömning om ftirutsedd sådan

begränsning under en avsevärd, minst årslång period. Samma bedömning gäller enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, där anses kriteriet
"varaktig!" fÌjr dem som tillhör personkrets 3 normalt ftireligga ftirst när prognosen är

att funktionsnedsättningen kommer att bestå minst ett år. Varaktighetsrekvisitet är

särskilt svårt att bedöma när det gäller personer med psykisk funktionsnedsättning. I
rättspraxis har ansetts att funktionsnedsättningen kan vara varaktigt även vid en

välmedicinerad psykisk sj ukdom.
När man definiera vem som tillhör målgruppen är det viktigt att utgå från det

stödbehov den enskilde individen har. Behovet kan variera från mycket stora till
sporadiska behov av stöd. Områden där behov kan ltnnas är:

-sociala behov (främst boende, boendestöd, sysselsättning och social rehabilitering),

psykiatriska vårdbehov (inkl somatiska vårdbehov)

- behov som avser fiirsörjning
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Det finns personer som enbart har behov av insatser inom ett område och andra som

behöver kombinationer av insatser.

4. 1 Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Den del av målgruppen som omfattas av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
kan vara svår att avgränsa eftersom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
omfattar ett flertal olika diagnoser. Det är också vanligt att en person kan ha fler än en

neuropsykiatrisk diagnos. Stora skillnader i problematikens svårighetsgrad mellan
personer som har fätt samma diagnos kan även fÌirekomma. Psykiatriska diagnoser av

olika slag som ångest och depressioner ftirekommer i högre grad hos personer med

neuropsykiatriska funktionsnedsättningar än ho s andra.

3. Grundläggande lagstiftning och dokument
Socialtjänstens arbete med vuxna med psykisk funktionsnedsättning regleras i ftjrsta
hand av Socialtjänstlagen, (SoL) och lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Därutöver finns de huvudsakliga gällande bestämmelserna i
lagen om kommunernas betalningsansvar fÌir viss hälso- och sjukvård, hälso- och

sjukvårdslagen (HSL), öppen psykiatrisk tvångsvård i lagen om psykiatrisk
tvångsvård (LPT) och öppen rättspsykiatrisk vård i lagen om rättspsykiatrisk vård
(LRV).

5. L. Socialtjänstlagen

Socialtjänstlagen (1980:620) SoL är en målinriktad ramlag med en kombination av

skyldighets- och rättighetsregler. Lagens övergripande syfte ar att ftämja
människornas ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva
deløgande i samhällslivet.
Socialnämnden ska enligt socialtjänstlagens:
5 kap. 7$
- Verka fÌjr att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande

svårigheter i sin livsfìiring fär möjlighet att delta i samhällets gemenskap och att leva

som andra

- Medverka till att den enskilde frr en meningsfull sysselsättning och ñr bo på ett sätt

som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd

- Ircãtta bostäder med särskild service fìjr dem som till ftilid av sådana svårigheter

som avses i fiirsta stycket behöver ett sådant boende
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5 kap. 8$
- Göra sig väl fÌirtrogen med levnadsftirhållandena i kommunen ftir människor med
fysiska och psykiska funktionshinder samt i sin uppsökande verksamhet upplysa om
socialtjänstens verksamhet på dessa områden
Planera sina insatser für människor med fysiska och psykiska funktionshinder. I
planeringen ska kommunen samverka med landstinget samt andra samhällsorgan och
organisationer

5kap.8a$
-Ingå överenskommelse med landstinget om ett samarbete i frãga om personer med
psykisk funktionsnedsättning.

5 kap l0$
- Erbjuda stöd ftir att underlätta fÌjr de personer som vårdar en närstående som är
långvarigt sjuk eller äldre eller stödjer en närstående som har funktionshinder.

Enligt 3 kap 6$ SoL ska socialnämnden bl.a.
- Genom hemtjänst, dagverksamheter eller annan liknande social tjänst underl¿itta ftir
den enskilde att bo hemma och att ha kontakt med andra.

Nämnden kan utse en särskild person (kontaktperson) ...... med uppgift att hjälpa den

enskilde och hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheter om den enskilde
begär eller samtycker till det.

5.1.1. Ansvarsfïirdelning mellan bosättningskommun och vistelsekommun
Bestämmelser om vilken kommun som ansvarar fìir stöd och hjälp har inforts i
socialtjänstlagen2 a kapitlet. Läs mer i SKL:s cirkulär lI:29 "Ansvarsfördelning
me I I an b o s rit tn i ngs ko mmun o c h v i s te I s e ko mmun "

5.1.2 Lex Sarah

I SoL och LSS finns bestämmelser som reglerar vissa skyldigheter fÌir anställda och
de som bedriver verksamhet när det gäller missftirhållanden och påtaglig risk ftir
missftirhållanden i verksamheten. Skyldigheterna gäller både i kommunalt och
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet samt i verksamhet vid Statens

institutionsstyrelse. Lex Sarah är en reguljär del av det systematiska kvalitetsarbetet
som enligt 3 kap 3 $ SoL och 6 $ LSS ska bedrivas. Syftet med lex Sarah är att
verksamheten ska utvecklas och att missftirhållanden ska ftirebyggas samt, om de

ända uppstår, rättas till (prop. 2009110131). Syftet är också att den enskilde ffir
insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde från missftjrhållanden.
Bestämmelserna om lex Sarah återfinns i7 kap 6 $ och 14 kap 2-7 $$ SoL, i 23 e $
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och24 a-g $$ LSS samt i Socialstyrelsens fìireskrifter och allmänna råd SOSFS

201l:5. Se även Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr 6/2011.
Att medverka till god kvalitet och rapportera missþrhållanden och påtaglig riskþr
missförhållanden

I 14 kap 2 $ SoL och24 a $ LSS framgår attvar och en som fullgör uppgifter inom
socialtjänsten, vid Statens institutionsstyrelse eller enligt LSS ska medverka till att

den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av god kvalitet. Den som

uppmärksammar eller fär kännedom om ett missftirhållande eller en påtaglig risk ftir
ett missfìirhållande som rör den som ñr, eller kan komma i fråga for, insatser inom
verksamheten, ska genast rapportera detta till berörd nämnd.
Rapporteringsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden enli5
socialtjänstlagen och LSS. I yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet fullgörs
rapporteringsskyldigheten till den som bedriver verksamheten. Ett missfìirhållande
eller en påtaglig risk ftir ett missfÌirhållande ska dokumenteras, utredas och avhjälpas

eller undanröjas utan dröjsmåI.
Anmcilan om allvarligt misdorhållande eller påtaglig riskþr allvarligt
missfÒrhållande
Ett allvarligt missfijrhållande eller en påtaglig risk ftir ett allvarligt missftjrhållande
ska snarast anmälas till Socialstyrelsen. Anmälan ska göras av berörd socialnämnd,
eller, i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, av den som bedriver verksamheten.
Den verksamhetsansvarige i enskild verksamhet är även skyldig att informera berörd

socialnämnd om de missftirhållanden som rapporterats och om anmälningar till
Socialstyrelsen. Nämnden är ytterst ansvarig fiir att den enskildes insats är av god

kvalitet och har att ta ståillning till om den mottagna informationen fär några

konsekvenser ftir det ingångna individuella avtalet med verksamheten.

3.2Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade - LSS

Personer med psykiska funktionsnedsättningar kan efter personkretsbedömning,
personkrets 3, omfattas av lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS.

Tillhörighet till personkrets 3 fìjr personer med psykiska funktionsnedsättningar
innebär att personen ska ha en psykisk störning som är stor och varaktig och

fìirorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsfüringen och därmed ett

omfattande stödbehov. Funktionsnedsättningen ska heller inte uppenbart bero på

normalt åldrande. Att tolka innebörden i varje ord kan vara svårt. Vägledning ges

bland annat i propositionen 1992/93: 159 om stöd och service till vissa

funktionshindrade, stadens riktlinjer ftir handläggning inom stöd och service till

LASS stöd och service till vissafunktionshindrade".
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5.2.1 Varaktig
Funktionsnedsättningen ska vara varaktig dvs. inte av tillftillig eller övergående natur.
Behovet av stöd och service kan variera över tid men funktionsnedsättningen ska vara
varaktig.

5.2.2 Stor
Funktionsnedsättningen ska ha en sådan karaktär att det starkt påverkar flera viktiga
livsområden samtidigt. Funktionsnedsättningen är stor om personen dagligen är
beroende av hjälpmedel eller annan person ftjr att klara den dagliga livsftiringen i
boendet, i utbildningen, på arbetet, på fritiden eller fìir att ftirflytta sig, fiir att meddela
sig med andra eller ftir att ta emot information.

5.2.3 Betydande svårigheter
Funktionsnedsättningen ska alltså vara stor och varaktig samt orsaka personen
betydande svårigheter i den dagliga livsftiringen. Med betydande svårigheter menas
att den enskilde inte på egen hand kan klara vardagsrutiner som toalettbestyr och
hygien, påklädning, mathållning, kommunikation, forflyttning, sysselsättning m.m.
Det kan även handla om svårigheter med att göra sig ftirstådd eller fÌirstå sin
ekonomi. Betydande svårigheter kan anses ftireligga då en person riskerar att bli
isolerad på grund av sin funktionsnedsättning.

5.2.4 Omfattande stödbehov
Ett omfattande behov av stöd eller service kan vara behov av trjälp med toalettbesök,
påklädning och matlagning. Det kan även vara ett behov av hjälp med skrivning och
läsning, kommunikation med andra, sysselsättning m.m. I begreppet omfattande
behov av stöd eller service kan ligga både att insatsema har stor omfattning och att de
behöver ha en särskild kvalitet. Det innebär i allmänhet att den enskilde har ett dagligt
behov av långvarigt eller upprepat stöd. En bedömning av en persons behov av stöd
måste alltid ske utifrån en sammanvägning av medicinska, sociala och psykologiska
faktorer.
För att den enskilde ska omfattas av LSS ska funktionsnedsättningen ha en sådan
karakfär eller omfattning att det starkt påverkar flera viktiga livsområden samtidigt.
Vid bedömning av den enskildes behov av hjälp bör insatser från hela samhället
övervägas, inte bara insatser enligt LSS.
Kommunen ansvarar ftlr att ge människor som omfatt¿s av personkrets 3 insatserna
personlig assistans, ledsagare, kontaktperson, avlösarservice,-korttidsvistelse, och
särskilt boende, ftirutsatt att behov av insatsen finns och att behovet inte är
tillgodosett pâ annat sätt. Vissa av de insatser som ingår i LSS finns också som
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bistånd enligt SoL. Socialtjänstlagens och hälso- och sjukvårdens insatser är inte

alltid tillräckliga ftir att skapa goda levnadsvillkor ftir personer med omfattande

funktionsnedsättning. Den enskilde ska alltid informeras om möjligheten att söka

bistånd enligt LSS. Ansökan ska i fiirsta hand utredas enligt LSS om den enskilde

önskar det. Man kan tillhöra personkretsen for LSS men ha insatser enligt SoL eller

en kombination av insatser från SoL och LSS.

5.3. Öppen psykiatrisk tvångsvård i Lag (1991:11.28) om
psykiatrisk tvångsvård - LPT
LPT kompletterar HSL med regler som tar sikte på tvång inom den psykiatriska

vården. Förutsättning lor tvångsvård är att patienten lider av en allvarlig psykisk

störning och på grund av detta har ett oundgängligt behov av psykiatrisk vård som

inte kan tillgodoses på annat sätt än genom intagning på sjukvårdsinrättning ftir
dygnetruntvård och att samtycke saknas.

5.3.1 Samordnad vårdplan
En samordnad vårdplan ska innehålla uppgifter om:
-det bedömda behovet av insatser från landstingets hälso- och

sjukvård och stadens (stadsdelsftirvaltning eller Enheten ftjr hemlösa) socialtjänst

eller hälso- och sjukvård
-beslut om insatser

-vilken enhet vid landstinget eller staden som ansvarar ftir respektive insats

-eventuella åtgärder som vidtas av andra än landstinget eller staden.

Vårdplanen anses upprättad när den har justerats av nämnda enheter vid kommun och

landsting. Läs mer om den nya vårdformen i ,SrKZs cirkukir 09:04 eller i regeringens

proposition 2007/08:70. Läs mer om upprättande av samordnad vårdplan i
Socialstyrelsens meddelandeblad SOSF^ï 2008:18 Vård och stöd till patienter i
psykiatrisk tvångsvård och rritt spsykiatrisk vård.

5.4 Oppen rättspsykiatrisk vård i Lag (1991:1129) om
rättspsykiatrisk vård

Lagen gäller rättspsykiatrisk vård efter beslut av domstol.

Den I september 2008 inftirdes den nya vårdformen öppen rättspsykiatrisk vård i
som p

patienter som ges rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning ska
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dessutom särskilt beaktas vilka villkor som behövs ftir att motverka risken fìir återfall
i brottslighet som är av allvarligt slag.

6. Skälig levnadsnivå i SoL och goda levnadsvillkor i LSS

Vid bedömning om den enskilde har rätt till bistånd enligt SoL används begreppet
skälig levnadsnivå. Den enskilde har rätt till bistånd enligt SoL om
- behov fÌireligger
- behovet inte kan tillgodoses på annat sätt

- biståndet behövs ftir att den enskilde ska tillftirsäkras en skälig levnadsnivå

Vid bedömning om den enskilde har rätt till insatser enligt LSS används begreppet
goda levnadsvillkor. Den enskilde har rätt till insatser enligt LSS om
-han eller hon omfattas av någon av lagens tre personkretsar

- behov ftireligger
-behovet faktiskt inte tillgodoses på annat sätt

- insatserna behövs ftir att den enskilde ska tillftirsäkras goda levnadsvillkor

Begreppen skälig levnadsnivå respektive goda levnadsvillkor beskrivs inte närmare
av lagstiftaren. För att forstå innebörden av respektive begrepp ffir man istället
studera målen fiir respektive lag.
Goda levnadsvillkor avses innebära en högre ambitionsnivå än skälig levnadsnivå.
Det är viktigt att den som begär hjälp informeras om vilka möjligheter det finns i
olika lagstiftningar inom såväl kommunens som andra myndigheters ansvarsområden.
Den enskilde ska också informeras om vilka skillnader som finns om en insats ges

med stöd av SoL respektive LSS.

7.Måtsättning med boendestöd

Målsättningen ?ir att den enskilde genom boendestödet ska kunna få
-en ftirbättrad psykisk hälsa,
-ökad livskvalitet,
-ökad möjlighet att bo kvar i den egna bostaden trots sin funktionsnedsättning,
-en reell möjlighet till en socialt fungerande livssituation,
-stöd att bryta sin isolering.

7.1 Syfte med boendestöd

Boendestödet syftar till att:
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-genom ett personligt utformat stöd ge den enskilde möjlighet att ffi en struktur t
vardagen och stärka hans eller hennes ftirmåga att klara sig på egen hand,

-genom ett personligt utformat stöd ge den enskilde möjlighet att i sin vardag
kunna uppnå skälig levnadsnivå trots sin funktionsnedsättning,
-utifrån ett helhetsperspektiv ge den enskilde ett mål- och konsekvensinriktat stöd

für att hjälpa honom eller henne att lorbättra sin livssituation i ñrhållande till det

omgivande samhället,
-ge personer boende inom bostad med särskild service en verklig möjlighet att

kunna flytta till en egen bostad inom det ordinära bostadsbeståndet,
-erbjuda professionellt stöd till personer boende inom ordinärt boende ftjr att
minska eller forhindra deras behov av boende inom bostad med särskild service.

7.2 Målgrupp
Boendestödet vänder sig till vuxna personer över 18 år med:
-psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa och samsjuklighet
-neurop sykiatriska funktionsnedsättningar,
-ko gnitiv fu nktionsnedsättning
-utan nåimnbar specifikation
Funktionsnedsättningen medftjr, att den enskilde har väsentliga svårigheter

att utftira aktiviteter på viktiga livsområden och där dessa begränsningar har

funnits eller kan antas komma att bestå under en längre tid.

7.3 Begränsning av målgruppen

Övre åldersgråins är generellt 65 är, men undantag kan ftirekomma.
Behov av eventuellt fortsatt stöd efter 65 år avgörs av myndighetsutövningens
handläggare utifrån den enskildes individuella behov. Förutsättning är att

boendestödet är pågående, då han eller hon fyller 65 är.

7.3 Boendestödets inriktning
Boendestödet består av tre kompletterande länkar, som tillsammans
bildar den kedja/helhet, som den enskilde utifrån sin funktionsnedsättning
kan behöva ftir att kunna få en struktur i sin vardagoch ett fungerande liv
motsvarande skälig levnadsnivå.
Boendestödet kännetecknas av pedagogiska, sociala och utåtriktade

aktrvrteter, däf den enskildeârverkligt delaktig i stödets alla processer.

De tre kompletterande länkarna består av:

Vård &0msorg- Förslag till vägledningdokument gällande boendestöd i Köpingskommun Sida 11



+ röprNcs KoMMUN 12 (1e)

Datum

2017-04-28

Vård & Omsorg
Lena Haglund,
Biståndshandläggare
Hurija Prnjavorac
LSS-handläggare

1.stöd i hemmet och
2.vägledning/stöd ftir att kunna bygga upp och få en fungerande social tillvaro.
3.vägledning/stöd für att kunna bygga upp och fä en fungerande kontakt med
myndi gheter/vårdinrättningar
Boendestödets låinkar är alla lika betydelsefulla ftir personen och kräver ett
pedago giskt ftirhållningssätt från personalens sida.
Länkarnas omfattning och personens behov kan variera över tid. Detta
innebär att personen i en period kan ha behov av enbart stöd i hemmet
alternativt enbart vägledning/stöd till perioder med behov av både stöd i
hemmet och vägledning/stöd parallellt med varandra.
Det ska finnas risk ftlr att personen isolerar sig i sin lägenhet och själv
saknar ftirmåga att kunna bryta denna isolering. Han eller hon klarar t e x
inte av att på eget initiativ komma iväg till en daglig sysselsättning, studier
eller liknande. Han eller hon deltar inte i några aktiviteter på sin fritid och
saknar ett kontaktnät utanfür sin närmaste familj och det professionella
nätverket.

8. Arbetsuppgifter utifrån boendestödets inriktning

8.1 Stöd i hemmet

Stöd i hemmet innebär:
-att hjälpa den enskilde atttrdna och utveckla grundläggande vardagsaktiviteter,
-att genom ett pedagogiskt ftirhållningssätt instruera och stödja personen attpä
egen hand kunna klara sina vardagsaktiviteter.
Att träna eller utveckla grundläggande vardagsaktiviteter innebär att hjälpa
den enskilde med egenvård, hushållsgöromåI, matlagning, tvätt, handla,
sköta sin ekonomi och liknande.
Arbetet i hemmet betyder att tillsammans med den enskilde praktiskt utfüra
olika vardagssysslor. Det innebär också, att personalen själv i vissa
situationer ensam måste utftira de praktiska vardagssysslorna, då den
enskilde inte klarar detta.
Personalen blir, genom att praktiskt visa hur man tar sig an olika
vardagsaktiviteter, den fiirebild som banar väg ftir att den enskilde på lang
sikt till stor del eller fullt ut själv ska kunna klara sina vardagsaktiviteter.

8.2 Vägledning/stöd für att kunna bygga upp och få en fungerande social
tillvaro
Vägledning och stöd ftir att kunna bygga upp och ñ en fungerande social
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tillvaro utifran sina egna forutsättningar innebär att
-stödja den enskilde vad gäller sociala kontakter och kunna byggaupp och fä ett

positivt nätverk utanftir familjen,
-stödja den enskilde att kommaivagtill en daglig sysselsättning utanffir hemmet

som t ex daglig verksamhet, praktik, anställning eller studier,
-stödja den enskilde att utifrån intresse våga pröva på och delta i fritids- eller
kulturaktiviteter,
-arbeta med att motivera och "peppa" den enskilde,
-arbeta for att br¡a den enskildes isolering.

8.3 Vägtedning/stöd fär att kunna bygga upp och få en fungerande kontakt
med myndigheter/vårdinrättningar
-tillsammans med den enskilde hitta strategier så att den enskilde på egen hand

kan sköta kontakter med myndigheter och vårdinrättningar

8.4Avgränsningar i boendestödet

I boendestödets arbetsuppgifter ingår inte aft arbeta med någon form av

terapeutisk samtalsbehandling, såsom samtalsterapi, korttidsterapi varken enskilt
eller i grupp.

8.4 Titlgänglighet
Boendestöd ska finnas tillgängligt vardag som helgdag och dagtid som kvällstid
utifran den enskildes behov.
Nattetid bör, i samverkan med andra verksamheter (utfürare) finnas någon form
av jourtillgänglighet i form av hemtjåinstens natþatrull.

9. Utredning, bedömning och beslut

Stöd i ordinärt boende i form av boendestöd enligt socialtjänstlagen, SoL 4

kap 1 $ utreds, bedöms och beslutas av handläggare socialpsykiatri/samsjuklighet.

9.L Handlåiggningstid

En utredning skall handläggas skyndsamt efter det att ansökan eller anmälan

inkommit. Med utredningstid avses den tid det tar für en ansökan/anmälan fran

13 (1e)
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det att den inkommit till dess Socialnämnden fattat ett beslut som delgivits den
sökande. Enligt 11 Kap 2 $ andra stycket SoL ska en utredningvara slutftjrd inom
fura manader. Det innebär att utredningstiden kan vara allt fran 1 dag till fyra
månader utifrån det behov av stöd som framkommer vid ansökan/anmälan.

9.2 Beslut om insatser under utredningens gång

Om en person ansöker om boendestöd och delar av behovet bedöms behöva
tillgodoses omgående kan beslut om boendestöd fattas under utredningens gång.
Beslutet fattas som mest upp till en månad, och omprövas sedan och slutligen vid
utredningens avslut.( högst fura manader). Akut bevilja boendestöd innan beslut
kommunicerats av biståndshandläggare.

9.3 Beslut om bistånd
Den enskilde erhåller beslut om bistånd enligt SoL, 4 kap I $ i form av
boendestöd omfattande de insatser, som handläggaren har bedömt, att han eller
hon behöver.
I beslutet beskrivs de insatser, som den enskilde beviljas och den totala
omfattningen av boendestödets insatser som helhet. En tydlig beskrivning av vilka
insatser, som den enskilde vid boendestödets start är i behov av är en viktig
information für utftiraren. Uppdrag skickas fran handläggare till utftirare via
datorsystem. Beslut om boendestöd ska vara tidsbegränsat. Tidsbegrlinsningen
ska vara individuellt anpassad.
Myndighetsutövningens handläggare kan bevilja boendestöd med maximalt 90
timmar per månad.
Behov av boendestöd överstigande 90 timmar per månad prövas och beslutas i
Vård och omsorgsnåimndens AU.
Vid ftirstagångsansökan eller vid ny ansökan efter att tidigare erhållet boendestöd
har avslutats gäller ftiljande:

9.3.1 Ny ansökan

Då en person ansöker om boendestöd for fürsta gången eller vid ny ansökan efter tidigare
avslutat boendestöd ska beslutet alltid tidsbegränsas upp till 6 månader. Omprövning ska
därefter ske.

9.3.2. Omprövning efter 6 månader

Om det vid omprövning visar sig, att det nya beslutet kommer att awika fran det
tidigare erhållna beslutet, tidsbegränsas även det nya beslutet till 6 manader. Om
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omprövningen innebär, att det tidigare erhållna beslutet fortfarande är aktuellt och

beslutet därftir fürlängs, utan fürändring
av insatsernas art och tidsåtgång, ska det tidsbegränsas utifran en individuell
bedömning für varje enskild person.

9.3.3. Omprövning om verkställighet inte har lyckats inom tre månader

Om utsedd boendestödjare inte har lyckats fä kontakt med den enskilde inom tre
månader ska boendestödjaren kontakta den enskildes handläggare ftir omprövning
av den beviljade insatsen.

10. Krav på utfärare av boendestöd

Boendestödet är kvalificerade stödinsatser, som ska vara målinriktade och som ska

verkställas i omedelbar anslutning till beslutet.

10.1 För dess utfìirande krävs:

-personal med god kunskap och kompetens om funktionsnedsättningen och hur

denna ftirsvårar den enskildes hela tillvaro,
-personal, som ges möjlighet att utveckla sin arbetsmetodik utifran de olika
målgruppernas behov,
-en hög personalkontinuitet,
-flexibel organisation som kan florändras utifrån målgruppernas ftjrändrade behov.

10.2 Krav på samverkan myndighetsutövning (handläggare) och utfÌirare

Boendestöd kräver en mycket nära samverkan mellan handläggare och utftirare.

I ett inledningsskede handlar det om att tillsammans kunna motivera den enskilde att

acceptera boendestöd och sedan tillsammans bygga upp ett fürtroende.

En kontinuerlig dialog mellan alla tre parter, det vill säga den enskilde, utforaren och

handläggare socialpsykiatri, är ett måste for att boendestödet ska kunna vara det

psykosociala stöd, som den enskilde behöver. Kontinuerliga möten skall planeras in

mellan boendestödjare och handläggare.
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Bilaga

ICF Insats MåI Var

Lärande och tillämpa

kunskap

Pedagogiska insatser, t.ex.

làraJfräna den enskilde att

lösa situationer när något

oväntat inträffa¡ såsom att

laga något som gått sönder.

Målsättningen med
boendestödet är att
klienten tillsammans
med boendestödjaren
skall utveckla
strategier och rutiner
som möjliggör att
klienten på sikt skall
kunna kla¡a sin vardag
på egen hand.

Utanftir hemmet

såsom besöka

någon som

tillhandahåller

tjåinst att laga

något. Ringa och

ü något ordnat i

hemmet som har

gått sönder.

I hemmet

Allmlinna uppgiÍÌer och

krav

Psykologiskt stödjande
insatser, t.ex. stöd fiir att
stärka självfiirtroende, stöd
ftir att ftirmå den enskilde
att falfa egna beslut, stöd
ftir att ftirmå den enskilde
att lita till sin egen
ftirmåga. Hantera stress.

Målsättningen med
boendestödet åir att
klienten tillsammans
med boendestödjaren
skall utueckla
strategier och rutiner
som möjliggör att
ftirmå den enskilde att
lita till sin egen
fiirmåga.

I hemmeVutanftir

hemmet

Kommunikation Höra och ldrstå muntliga
instruktioner.
Förstå skriftlig information
såsom att l2isa ett brev.

Målsättningen med
boendestödet är att
klienten tillsammans
med boendestödjaren
skall uweckla
strategier och rutiner
runt information.

I hemmelutan ftir
hemmet

Förflyttning Pedagogiska insatser, t.ex.
litra/\rânU att åka med
allmänna
kommunikationer. Att
vistas i offentliga miljöer,
att ombesörja en personlig
angelägenhet utanfiir
hemmet, t.ex. genomftira
ett
läkarbesök eller om
ledsagningen utgör ett led i
trän ing e,ller lÍirande.

Målsättningen med
boendestödet är att
klienten tillsammans
med boendestödjaren
skall utveckla
strategier och rutiner
dåir avsikten är att den
enskilde på sikt ska
klara aktiviteten på

egen hand.

Utanftir hemmet

Personlig vard Pedagogiska insatser, t.ex.

lära/trl:¡¡'a den enskilde att

I hemmet
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Biståndshandläggare
Hurija Prnjavorac
LSS-handläggare

sköta sin kroppsvard.

I hemmetPedagogiska insatser, t.ex.
litralträna den enskilde att
sköta hem och hushåIl.

Målsättningen med

boendestödet är att

klienten tillsammans

med boendestödjaren

skall utveckla rutiner

att sköta hem och

hushåll.

Hemliv

Utanftir hemmetPedagogiska insatser, t.ex.

litr al tr'ana den enski lde

handla i afftirer, att vistas i

offentliga miljöer, planera

hushållsinköp.

Målsättningen med

boendestödet är att

klienten tillsammans

med boendestödjaren

skall utveckla rutiner

till att planera sin

veck4 inköpsnota.

Stöd med att skaffa varor

och tjänster

I hemmetPedagogiska insatser, t.ex.

lii¡a/tr Ìna den enskilde

tillreda måltider

Målsättningen med

boendestödet är att

klienten tillsammans

med boendestödjaren

skall utveckla rutiner

till att tillreda

måltider.

Stöd med att bereda

måltider

Målsättningen med

boendestödet är att

klienten tillsammans

med boendestödjaren

skall utueckla

strategier och rutiner

att boka tvättstug4 hur

tvätt tvÈittas samt efter

tvätt läggas in

garderob.

I hemmet eller

gemensam

tvättstuga

Stöd med att tvätta kläder Pedagogiska insatser, t.ex.

lara/Träna den enskilde att

tvätta och vika in kläder.

Stod med att städa Pedagogiska insatser, t.ex. I hemmetMålsättningen med

boendestödet ä¡ att

klienten tillsammans

bostaden lära/Träûa den enskilde att

städa bostaden.

Klient/Boendestöd

Klient/Boendestöd

Klient/Boendestöd

KlienlBoendestöd

KlienlBoendestöd
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18 (1e)

Datum

2017-04-28

med boendestödjaren

skall utveckla

strategier och rutiner

att städa bostad.

Målsättningen med

boendestödet är att

klienten tillsammans

med boendestödjaren

skall utveckla

strategier och rutiner

att vattna blommor,

bädda sin säng, torka

av båinkar, diska.

I hemmetPedagogiska insatser, t.ex.

lära/Íräna den enskilde att

ta hand om hemmets

ftiremåI.

Stöd med att ta hand om

hemmets ftiremål

I hemmelutan ftir

hemmet.

Formella informella samt

familjerelationer

Nätverksskapande
insatser ftlr hjeilp att
bygga upp/återupprätta
ett eget socialt
nätverk, t.ex. stöd fÌir
att återknyta kontakter
med anhöriga och
vänner samt skapa
nya
våinskapsrelationer.

MellanmÍinskliga

interakfioner

Målsättningen med
boendestödet är aft
klienten tillsammans
med boendestödjaren
skall utveckla
strategier och rutiner
med enklare
ekonomiska
angelägenheter, t.ex.
att Slla i
giroblanketter. Mera
omfattande hjåilp med

ekonomin ska inte ges

inom ramen för
boendestöd.

I hemmelutan ñr
hemmet.

Pedagogiska insatser, t.ex.

lít¡a/fräna den enskilde att

sköta sin ekonomi.

Viktiga livsområden

( amL4l I ccamen cl¿qn NäWerksskapande insatser Vara aktiv i

ftireningar ellerboendestödet Íir att den

avsom

socialt och medborgligt
IörnJalp aIlDygga
upp/återupprätta
gemenskap med andra.

Klient/Boendestöd

Klient/Boendestöd

KlienVBoendestöd

Klient/Boendestöd
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Datum

2017-04-28

organisationer.

Rekreation/fritid

Social samvaro.

Stöd vid politiska

val.

liv psykiska skäl möter

betydande svarigheter

i sin livsftiring fär

möjlighet att delta i

samhällets gemenskap

och att leva som andra.

KÍinsla av trygghet Trygghetsskapande i

hemmeVutanfür hemmet.

Målsättningen med

boendestödet är att

klienten tillsammans

med boendestödjaren

skall utveckla

strategier och rutiner

runt trygghet.

Klient/Boendestöd
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Förslag till vägledningsdokument gällande LSS i Köpings
kommun
Syftet med vägledningsdokumentet är att säkerställa en säkrare handläggning med
en individuellt behovsanpassad bedömning, oavsett vilken handläggare som
utreder och beslutar i det enskilda ärendet, se bilagda dokument.

Förslag till beslut
Vård- och omsorgsnåimnden ftireslås besluta

att anta forslag till vägledningsdokument gällande LSS i Köpings kommun

KOMMUN

ård- och omsorgschef

Postadress
Köp¡ngs kommun
731 85 Köping

Besöksadress Telefon Fax
0221-255 60

Webbplats och e-post Bankgiro
www.koping.se 99'l-'1215
vardomsorg@koping.se

Org. nr
212000-21't4Nibblesbackev 17 0221-250 00
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Datum

20t7-04-20

Vård & Omsorg
Hurija Prnjavorac

Förslag till Vägledningsdokument angående LSS i Köpings kommun

Syftet med Väglednings dokument är att säkerställa en såikrare handläggning med en

individuellt behovsanpassad bedömning, oavsett vilken handläggare som utreder och beslutar
i det enskilda åirendet. Syftet är även att öka rättssfüerheten ftir brukaren samt att ge

handläggarna vägledning genom gemensamma principer som utgångspunkt für den

individuella bedömningen.

Väglednings dokument är vägledande och gäller aldrig utan undantag. En helhetsbedömning
av den enskilde totala situationen måste alltid göras i varje enskild fall. Det är alltid den

enskildes behov av stöd och hjälp som är avgörande vid beslut om insats.

Nya hjälpmedel, ökad tillgänglighet och den tekniska utvecklingen kan möjliggöra att
personer med funktionsnedsättning kan leva ett mer självständigt liv. Denna vägledning ska

inte begränsa den enskildes rätt till insatser enligt LSS. Den ska sätta fokus på den

individuella bedömningen som krävs ftir att fattaett rätts?ikert beslut.
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Datum
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Innehållsfìirteckning
l.Verksamhetsmhetsmål

1.lAllmänna mål i LSS

1.2 God kvalitet i verksamheten och LSS

2. Barnperspektiv
2. I FN:s barnkonvention

2.2Bamperspektiv i LSS
2.3 Barnets bästa
2.4 Bamets rätt att komma till tals
2.5 Barnperspektiv i samverkan med andra
2.6 Stöd till ftiräldrar, vårdnadshavare m.fl
2.7 Föräldrar med funktionsnedsättning som behöver stöd

3. Lagen om stöd och service

3.1 Bakgrund

3.2Yad är LSS?

3.3 Vem kan fä insats enligt LSS
3.4 Bedömning av personkretstillhörighet
3.5. Personkrets I LSS
3. 5. I Unecklingstörning
3.5.2 Autísm och autismlilcnande tillstånd
3.6 Personkrets 2
3.7 Personkrets 3
3. 7. I Andra v arahiga fu s iska eller psykiska funhionshinder
3.7.2 Som uppenbart inte beror på normalt åldrandet
3. 7. 3 St or a funkti ons hinder.
3. 7. 4Betydande svårigheter
3.7.5omfattande behov av stöd och service
3.6 Småbarn
3.7 Gemensamt ansvarstagande ntir någon i ett hushåll
har en funktionsnedsättning
3.8 Personer med missbruksproblem
3.9 Personer med psykisk funktionsnedsättning
3.l0Personer över 65 år
3.l lBeslut om personkretstillhörighet i LSS

4. Insatser i LSS
4.1 Råd och stöd

6

6

6

7
8

8

8

9

9
9

9

10

10

11

11

11

1l
12
t2
13

t4
14
I4
I5
I5
15
t6

t6
t6
T6

t7
t7

l8
18

4.2 Personlig assistans enligt I $ p 2 LSS
4.2.1Rättighet till personlig assistans 7 $ LSS

18

l9
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4.2.2Kommunens ansvar 19

4.2.3 Kommunens beslut om personligg assistans enligt 9 $ p 2 LSS 19

4.2.4 Grundläggande behov 20
4.2.4.1 Skata sin personliga hygien 20
4.2.4.2 Inta måltider 20
4.2.4.3 Klci av och på sig 21
4.2.4.4 Kommunicera med andra 21
4.2.4.5 Annan hjcilp somförutscitter ingående kunsknp 2I
4.2.12 Dubbel assistans 22
4.2.13 Beräkning av total tid ftir grundläggande behov 22
4.2.14 Bedömning av andra personliga hjälpbehov 22
4.2.15 Beräkning av den totalatidsåtgangen ftir andra personliga hjälpbehov 22
4.2.16 Bedömning av det totala behovet av personlig assistans 23

4.2.17 Personlig assistans under dygnsvilla 23
4.2.18 Personlig assistans till personer som û'Ut 65 år 23

4.2.19 Personlig assistans i annan verksamhet 23

4.2.20 Personlig assistans utanfür gruppbostad 23

4.2.2I Personlig assistans i gruppbostad 23

4.2.22 Personlig assistans i samband med resor 23

4.2.23 Tillfälligt behov 24
4.2.24 Makars ansvar 24
4.2.25 Omvårdnad av barn till fürälder med funktionsnedsättning 24
4.2.26 Bedömning av personlig assistans till barn 24
4.2.27 Föräldraansvar 25
4.2.28 Personlig assistans i skola, fr)rskola och fritidsverksamhet 25

4.2.29 Utformning av personlig assistans 25
4.2.30 Beslut 25
4.2.3lUppftiljning 25
4.2.32 Retroaktiv ersättning 25
4.2.33 Försäkringskassans ansvar 26
4.2.34 Handläggning i awaktan på Försåikringskassans beslut 26
4.2.35 Preliminär behovsutredning 26
4.2.36 Personer som saknar grundläggande behov 26
4.3 Ledsagarserviceenligt9 $ p 3 LSS 27
4.3.1. Vem har rätt till insatsen ledsagarservice 27
4.3.2. Ledsagarservice i samband med resor 27
4.3.3 Ledsagarservice till barn 27
4.3.4Yerkställighet 28
4.3.5 Beslut 28
4.3.6Tillfrlligt utökad ledsagarservice 28
4.3.7 Uppfoljning 28
4. Kontaktpersonenligt9 $ p4 LSS 29

4.5.1 Avlösarservice i hemmet for bam
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4.5.2 Avlösarservice i hemmet für vuxna 30

4.5.3 Avlösarservice vid regelbundna aktiviteter 30

4.5.4 Vårdnadshavarens yrkesarbete eller studier som skäl till avlösarservice 30
4.5.5 Tillg¿inglighet 30
4.5.6 Normalt ftiräldrar ansvar 30
4.5.7 Ovrig| 31
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4.6 Korttidsvistelse utanftir det egna hemmet enligt 9 $ p 6 LSS 32
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4.6.2 Kostnader 32

4.6.3 Korttidsvistelse och personlig assistans 32
4.6.4 Omfattning av korttidsvistelse 32

4.6.5 Beslut 33

4.6.6 Uppft)ljning 33

4.6.7 Yerkställighet 33

4.7 Korttidstillsyn ftir skolungdomar över 12 år enligt 9 $ p 7 LSS 34

4.7.lYerkställighet 34

4.8 Bostad med särskild service für barn och ungdomar enligt 9 $ p 8 LSS 35

4.8. l Avgift 35
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4.8.3 Omsorg och omvårdnad 35
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4.8.7 Beslut 36
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4.9 Bostad med särskild service ftir vuxna enligt 9 $ p 9 LSS 37

4.9.1 Kriterier für att bevilja bostad med såirskild service 37
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Datum

2017 -04-20

Vård & Omsorg
Hurija Prnjavorac

1. Verksamhetens mål

1.1Allmänna mål ¡ LSS

Målet med LSS enligt lagens fürarbeten är att människor med omfattande
funktionsnedsättning ska kunna skapa sig ett vrirdigt liv, så likt andra människors som möjligt
och i gemenskap med andra m?inniskor. De insatser som ges enligt lagen ska utformas så att
de st?irker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv och att delta
aktivt i samhällslivet. Insatserna ska också utformas så att de svarar mot den enskildes
aktuella situation.
För att målen i LSS ska kunna nås ska insatserna anpassas efter den enskildes behov som kan
variera i livets olika skeden. Den enskilde ska ha ett inflytande över planeringen,
utformningen och genomfürandet av insatserna.
Det övergripande syftet med insatser enligt lagen är att skapa så jämlika villkor som möjligt
mellan människor med funktionsnedsättning och andra människor. I detta avseende har
socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdlagen inte bedömts tillräckliga.
Barn och ungdomar med funktionsnedsättning ska ges ftirutsättningar ftir en god fysisk och
psykisk utveckling, dvs. erhålla uppväxtvillkor som betraktas som goda ft)r alla barn och
ungdomar. Insatser till vuxna personer ska grundas på behov som den enskilde själv anser är
angelägna ftir att kunna leva ett så självständigt och oberoende liv som möjligt. Andra viktiga
utgångspunkter åir anhörigas behov av aft kunna leva ett aktivt och tryggt liv. Föräldrar till
barn med funktionsnedsättning ska kunna fiirv?irvsarbeta,hakontakt med vänner och kunna
utöva intressen utanftir hemmet. Ungdomars behov av frigörelse och vuxnas behov av
vuxenrelationer till sina närstående ska beaktas. Detta ftirutsätter att den enskilde och dennes
närstående får uttömmande och väl anpassad information ftir sina ställningstaganden

@rop.l992l93:159 s. 50-5 I ).

1.2 God kvalitet iverksamheten och LSS

God kvalitet i socialtjåinstens verksamhet für personer med funktionsnedsättning kan
beskrivas med utgangspunkt i LSS och SoL och de övergripande målen och de grundläggande
värderingarna für respektive lag. God kvalitet innefattar också att verksamheten bedrivs så att
de krav som ft)ljer av andra ftirfattningar som gäller ftir socialtjänsten uppfylls.
Socialstyrelsen har meddelat füreskrifter och allmåinna råd om ledningssystem ftir systematisk
kvalitetsutveckling (SOSFS 20ll :9).
Av 6 $ LSS framgår att verksamheten ska vara av god kvalitet, och att kvaliteten i
verksamheten systematiskt och fortlöpande ska utvecklas och säkras. Kravet på god kvalitet
gäller både i offentlig och enskilt bedriven verksamhet och i såväl myndighetsutövning som i
de insatser som ska utftiras. För verksamheten ska det finnas den personal som behövs für att
ett gott stöd och en god service och omvardnad ska kunna ges. Verksamheten ska bedrivas i
samarbete med andra berörda samhällsorgan och myndigheter. Den ska vara grundad på
respekt fiir den enskildes rätt till självbestämmande och integritet. Den enskilde ska i största
möjliga utsträckning ges inflytande och medbestämmande över de insatser som ges.

Det målet fõiléiksamhef som bedriVs mecl stõcfav LSS Ska vàraati frhja
jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet ftir de personerna som omfattas
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av lagen. Målet ska vara att den enskilde Ër möjlighet att leva som andra, trots sin
funktionsnedsättning. I 7 $ LSS anges en kvalitetsnivå på de insatser som tillhandahålls.
Genom de särskilda insatserna i LSS ska den enskilde tillftirsäkras goda levnadsvillkor.
Vidare ska insatserna vara varuktíga och samordnade, och anpassade till mottagarens
individuella behov. Insatserna ska dessutomvara utformade så att de åir lättillgängliga ftir de
personer som behöver dem och stärker fiirmågan att leva ett självständigt liv.

2. Barnperspekt¡v
All verksamhet som rör bam med funktionsnedsättning ska vila på de grundläggande
bestämmelsema i FN:s barnkonvention och i gällande svensk lagstiftning.
Med bam avses i riktlinjerna minderåriga barn 0-18 år. I utredningen av barns behov av
insatser till följd av funktionsnedsättning kan även stadens riktlinjer für handläggning och
dokumentation i barn- och ungdomsärenden vara tillåimpliga.

2.1 FN: s barnkonvent¡on
I FN:s barnkonvention finns bland awøt bestämmelser som anger olika rättigheter som barn
har. Fem grundläggande principer är:

-Alla barn har lika värde och samma rättigheter. Bam får inte diskrimineras i ftlrhållande till
vuxna eller andra grupper av barn och ska skyddas mot diskriminering.

- Barnets bästa ska komma i ftirsta hand, vid alla slags åtgtirder och beslut som berör barnet.
All planering och alla beslut ska innefatta en prövning av barnets bästa.

- Alla bam har rätten till livet och att ffi utvecklas till en trygg individ.

-Respekt für barnets åsikter. Barn har rätt att füra sin egen talan, att bli tagtapå allvar och bli
lyssnade på. Barn ska ges möjlighet till infl¡ande i frågor som rör dem. Barn har ingen
skyldighet attha eller bilda en egen åsikt, och ingen kan tvinga ett bam att avslöja sina tankar
eller åsikter, men det ffir inte finnas hinder ft)r barnet att uttrycka dem.

-Föräldrars gemensamma ansvar. Barnets ftjräldrar har det grundläggande ansvaret ftir barnets

utveckling. Konventionen understryker att båda föräldrarna har gemensamt ansvar für barnets

uppfostran och utveckling och att även füräldrarna ska ftilja principen om barnets bästa i sin
ftiräldraroll.

Enligt barnkonventionen ska barn med funktionsnedsättning få möjlighet till ett fullvtirdigt
och anståindigt liv under villkor som säkerställer värdighet, främjar självftirtroende och
möiliesör barnets aktiva deltagande i samhället. Barnet och de som ansvarar ftir dess

omvårdnad ska ffi det bistand som åir lämpligt med håinsyn till barnets tillstand och
ftiräldrarnas forhållanden eller ftirhållandena hos andra som tar hand om barnet. Av
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konventionen framgår också att det ska säkerställas att barn med funktionsnedsättning har

tillgång till och frr undervisning och utbildning, hälso- och sjukvard, habilitering,
ftirberedelser ftir arbetslivet och möjligheter till rekreation på ett sätt som bidrar till barnets

största möjliga individuella utveckling och integrering i samhället.

2.2 Barnperspektiv ¡ LSS
I LSS finns bestämmelser som svarar mot barnkonventionen. När en åtgärd eller insats rör ett
bam ska enligt 6 a $ LSS beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Bestämmelserna är
avsedda att stärka barns ställning och innebär att när en åtgärd eller insats rör ett barn ska

bamet få relevant information och ges möjlighet att framftira sina åsikter. Barnets åsikter ska

tillmätas betydelse i ftirhållande till barnets ålder och mognad (8 $ LSS).
Det finns flera lagar som rör bams välbefinnande och ett barn som omfattas av LSS måste

fortfarande få tillgang till det stöd och skydd som annan lagstiftning innehåller.
Bestämmelsema om barnets bästa och barnets räft att komma till tals i LSS har betydelse ftir
handläggning och beviljandet av insatser, ftir planering och enomfürandet av beviljade
insatser samt für uppftljning, tillstandsgivning och tillsyn.

2.3 Barnets bästa
Vid insatser enligt LSS till barn med funktionsnedsättning ska särskilt beaktas vad hänsynen
till barnets bästa kräver. LSS är en rättighetslag vilket innebär att den som begärt en insats

enligt lagen har rätt att fä den beviljad om de krav som gäller für insatsen är uppfyllda. I de

allra flesta fall sammanfaller en begärd insats med vad som är bäst ftir barnet. Det kan ändå

tänkas att en situation uppstår dåir en ansökan om insats enligt LSS från en vuxen som berör
ett barn inte överensstämmer med barnets bästa. Normalt utgör detta inte gntnd ftir att kunna

avslå den begärda insatsen med hänsyn till barnets bästa (prop. 2009110:176).

2.4 Barnets rätt att komma till tals
Även om det är vårdnadshavaren som begär insatser enligt LSS ftir barn under 15 år (8 $ LSS)

ska barnets önskemål och synpunkter inhämtas. Bam som fyllt 15 år kan själv ansöka om
insatser. För mer ingripande insatser krävs också vårdnadshavarnas ansökan.

2.5 Barnperspekt¡v isamverkan med andra
Barn med funktionsnedsättning har ofta behov av insatser från flera verksamheter, t ex

socialtjänst, fürskola och skola, habilitering och annan hälso- och sjukvård samt råd och stöd

enligt LSS.

2.6 Stöd till föräldrar, vårdnadshavare m.fl.
Ur ett barnperspektiv är det även viktigt attbeakta füräldrars eller aìhöii gásTéhõn av stõ<t

och avlösning, bland awøt flor att ffi möjlighet till avkoppling och kunna uträtta sysslor
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utanftir hemmet. Omvårdnadsarbetet ftir barn med funktionsnedsättning kan vara mer
omfattande än vad som är att betrakta som "nomalt" ftiräldraansvar. Det är som huvudregel
detta merarbete som bedöms i biståndshandläggningen. Det lagliga ftiräldraansvaret kvarstår

2.7 Fö¡äldrar med funktionsnedsättning som behöver stöd
Socialtjänsten har ett ansvar när det gäller att möjliggöra fiir personer med
funktionsnedsättning aftvara fiiräldrar. När en person med funktionsnedsättning som har
vårdnadsansvar ftir barn ansöker om insatser enligt LSS är det viktigt att beakta behovet och
utformningen av insatser även ur ett barnperspektiv.
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3. Lagen om stöd och serv¡ce

3.1 Bakgrund
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade började gälla från och med den 1

januari 1994 och ersatte den tidigare omsorgslagen. I och med den nya lagen hck
kommunerna ett tydligare och större ansvar. LSS-verksamheten har sedan dess varit
organiserad på olika sätt i Köpings kommun. Sedan är 2003 är ansvaret ftir all kommunal
LSS-verksamhet samlat hos Nämnden für funktionshindrade.
Kommunen rir skyldig enligt lag att informera om lagen, dess intentioner, rätten till insats och
innehållet i insatsema. Syftet med denna dokumentation är atttafrarn beskrivningar och
ñrtydliga uppdraget samt skapa samsyn. Beskrivningen innehåller en presentation av
insatsema och hur dessa ska bedömas och utfüras så att en jåimn kvalitet säkerställs

3.2 Vad är LSS?
LSS står für lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. LSS innehåller ett antal
insatser som brukaren ansöker om hos en handläggare.
Även om brukaren väljer att ansöka om insats enligt LSS så finns rättigheten att få hjälp enligt
andra lagar som till exempel Socialtjrinstlagen.

Den verksamhet som bedrivs med stöd av LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full
delaktighet i samhällslivet ftir de personer som omfattas av lagen. Målet ska vara att den
enskilde får möjlighet att leva som andra (5 $ LSS). Innehållet i denna bestämmelse ger
uttryck ftir de bärande principerna i svensk handikappolitik, dvs. tillgänglighet, infl¡ande,
delakti ghet, sj älvbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.

Målet ftir verksamheten bör vara att måinniskor med omfattande funktionsnedsättningar ska
kunna skapa sig ett värdigt liv, så likt andra människors som möjligt. Insatserna ska vara så

utformade att de stärker den enskildes möjlighet att leva ett självständigt och oberoende liv
och att delta aktivt i samhällslivet. De särskilda insatserna ska syfta till att ftirebygga och
minska ftiljderna av funktionshinder. Genom insatsema ska barn och ungdomar ges

ftirutsättningar ftir god fysisk och psykisk utveckling och i övrigt sådana uppväxtvillkor som
betraktas som goda ftir alla bam och ungdomar. Insatserna till vuxna personer ska grundas på

behov som den enskilde själv finner angelägna att Ë tillgodosedda für att kunna leva ett så

självständigt och oberoende liv som möjligt. Andra viktiga utgangspunkter åir anhörigas
behov av attkunna leva ett aktivt och tryggt liv, ungdomars behov av frigörelse och vuxnas
behov av vuxemelationer till sina nåirstående. Detta fürutsätter att den enskilde och dennes
nåirstående Ër uttömmande och väl anpassad information som underlag für sina

ställningstaganden. Verksamheten ska vara grundadpärespekt ftir den enskildes rätt till
självbestämmande och integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges

infl¡ande och medbestämmande över insatser som ges (6 $ ftirsta stycket LSS). Stöd ska ges

vårdnadshavare. Om den enskilde exempelvis begär att en viss person ska anlitas ftir
personlig assistans eller som kontaktperson bör detta önskemål om möjligt tillgodoses.
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Verksamheten ska vara grundad på respekt für den enskildes rätt till självbestämmande och
integritet. Den enskilde ska i största möjliga utsträckning ges infl¡ande och
medbestämmande över insatser som ges (6 $ ftirsta stycket LSS).

3.3 Vem kan få insats enligt LSS?
- Personer med utvecklingsstörning. Personer med autism eller autismliknande tillstånd.

Detta kallas für personkrets 1.

Personer som har en hjärnskada med en begåvningsmässig funktionsnedsättning.
Orsak till skadan kan vara en olycka, skada eller en sjukdom. Personen har Ëtt sin
skada i vuxen ålder, d.v.s. efter 16 års ålder. Detta kallas für personkrets 2.

Personer med fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som inte beror på normalt
åldrande. Funktionsnedsättningen ska vara varaktig. Personen ska ha svårigheter i den

dagliga livsfriringen och inte klara vardagsrutiner på egen hand, som personlig hygien,
toalettbesök, på- och avklädning, mathållning, fürflyttning inomhus och utomhus.
Svårigheter ska finnas dagligen och i olika situationer och miljöer. Det ska även starkt
påverka flera viktiga livsområden samtidigt som boende, fritid eller behov av
habilitering eller rehabilitering. Detta kallas für personkrets 3.

Personkrets I och 2 ska alltid intygas med psykolog- eller läkarutlåtande, dåir diagnosen
uttryckligen överensstämmer med begreppen i lagtexten.
Bedömning av personkrets 3 gör LSS-handläggaren. Handläggaren kan begära intyg på

diagnos och utlåtande från läkare eller psykolog och utlåtande från arbetsterapeut eller
sjukgymnast med flera. Personkrets 3 bedöms på nytt vid varje omprövning eller ny ansökan.

3.4 Bedömning av personkretstillhörighet
Vägledning fiir ställningstagande till om dessa kan läggas till grund ftir
personkretstillhörigheten ftljer av Socialstyrelsens ftireskrifter (SOSFS 2005:29) om
utftirdande av intyg inom hälso- och sjukvården. Föreskrifterna och de krav som framgår av
dessa kan anvåindas som en checklista ffir ställningstagandet.

3.5 Personkrets I (1 S f LSS)

För att en person ska kunna omfattas av personkrets I i LSS krävs att han eller hon har någon
av diagnoserna utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstand. Diagnosen ska vara
medicinskt styrkt genom intyg. Landstinget ansvarar ftir att utreda och fastställa diagnoser
som rör utvecklingsstörning, autism och autismliknande tillstand.
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3.5. 1 Utvecklingsstörning
Med begreppet utvecklingsstörning avses enligt lagens ftjrarbeten (prop. 1992193:159) en
intellektuell funktionsnedsättning, som beroende på grad och miljö medftir ett
funktionshinder. Utvecklingsstörningen har uppkommit under individens utvecklingsperiod
(ftire cirka 16 års ålder) och är så betydande att personen behöver stöd och hjälp i sin
livsftring genom olika insatser. Utvecklingsstörning är en diagnos med stor spåinnvid och kan
delas upp i tre nivåer, lindrig, måttlig och grav utvecklingsstörning. En utvecklingsstörning
kan ha många orsaker, till exempel kromosomawikelser, fosterskador eller
ftirlossningsskador.
Orsaken till diagnosen saknar i detta sammanhang betydelse. Vid bedömning av
funktionsnedsättningens omfattning och konsekvenser ftlr den enskilde ska psykologiska,
sociala, pedagogiska och medicinska faktorer vägas samman och en helhetsbedömning
eftersträvas.

I diagnoskriterierna ingår att den enskilde har en intellektuell funktionsnivå som ligger klart
under genomsnittet (ett IK-våirde pâ70 eller lägre) och samtidigt har brister eller nedsättning
av adaptiv funktionsftirmåga (se nedan). Den intellektuella funktionsnivan (IK) utgör ett mått
på olika ftirmågor i en persons kognitiva tänkande.
Utvecklingsstörning delas in i lindrig (IK 55-70), måttlig (IK 40-55), svår (IK 25-40) och
djupgående (IK <25) utifran den intellektuella funktionsnivån som bedöms med hjälp av
begåvningstest.

3.5.2 Autism och autismliknande tillstånd
Med autism och autismliknande tillstånd avses enligt lagens ftirarbeten djupgående störningar
i social fürmåga, kommunikation och beteende som nästan alltid medftir ett allvarligt och
livslangt funktionshinder vad gäller psykosocial och pedagogisk anpassning.
Ungeftir två tredjedelar av alla som har autism har också en utvecklingsstörning. Många
personer har även epilepsi. Syn- och hörselskador är också vanligare hos denna grupp jämftirt
med personer utan autism. Personer som Ër diagnosen Aspergers syndrom tir normal- eller
välbegåvade.
Ibland kan diagnosen istället bli autismlilcnande tillstånd.I dessa fall har personen en allvarlig
och genomgripande störning inom autismspektrumet men uppfyller inte alla kriterier ftir
autism eller Aspergers syndrom.
Andra diagnoser såsom atypisk autism eller genomgripande stöming i utvecklingen används
emellanåt som synonyma benämningar ftir autismliknande tillstand. Vid oklarheter om
huruvida en diagnos ar liktydig med autismliknande tillstand är det nödvåindigt att begära ett
ftirtydligande av behandlande läkare.
Det är alltid en läkare med specialistkompetens som ställer diagnosen. Som regel är även
andra involverade, t.ex. en psykolog.
Personer med Aspergers syndrom omfattas av LSS personkrets 1 utifran diagnoserna autism
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Övriga neuropsykiatriska tillstand betraktas inte som autism eller autismliknande tillstånd
vilket innebåir att personer med ADHD, DAMP, Tourettes syndrom m.fl. inte omfattas av
personkrets 1. Däremot omfattas de sistnämnda av LSS om de uppfyller kriterierna für
personkrets 3.

3.6 Personkrets 2 (f S 2 LSS)
Personkrets 2 i LSS omfattar personer som i vuxen ålder fatt en hjärnskada med ett betydande
och bestående begåvningsmässigt funktionshinder som ftiljd. Utredningen ska styrka
hjÊirnskada och betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder. Landstinget
ansvarar ftir att utreda och fastställa diagnoser som rör hjärnskador som fürvärvats i vuxen
ålder.
Med vuxen ålder avses tid efter utvecklingsåren, dvs. från cirka 16 år. Funktionsnedsättningen
ska vara så betydande att personen behöver stöd och hjälp i sin livsftiring genom olika
insatser.
Utlösande faktorer ska enligt lagens fürarbeten vara sjukdomar eller skador av kroppslig art
som beror på exempelvis
- trauma på grund av yttre våld - t.ex. trafikolycka, misshandel, fallolycka
-stroke - därninfarkt på grund av hjärnblödning eller blodpropp
-syrebristskada - t.ex. efter hjåirtstillestånd, drunkningstillbud, ftrgiftning
-tumörer - i hjåirnan eller i hjärnhinnorna
- infektioner

-lösningsmedelsskada
Även personer med Alzheimers sjukdom kan numera omfattas av personkrets 2 ftirutsatt aft
övriga ftirutsättningar uppfylls, såsom att nedsättningen av den begåvningsmässiga förmågan
åir betydande. Bakgrunden till denna utvidgning av personkretsen är en dom i Regeringsrätten
(RegR 2008-11-10 mål m 7020-06).
Olika psykiska sjukdomstillstånd kan också ge en begåvningsmässig funktionsnedsättning,
men rliknas inte till personkrets 2. Inte heller sjukdomar som är en ftiljd av missbruk av
beroendeframkallande medel, t.ex. Korsakows syndrom. Dessa personer kan endast omfattas
av LSS om de uppfyller kriterierna ftir personkrets 3.
För LSS personkrets 2 ar det ett krav att hjärnskadan medftjrt en betydande intellektuell eller
begåvningsmässig funktionsnedsättning. En individ kan, på grund av hjärnskada, ha stora
svårigheter i vissa avseenden men klara sig normalt i andra. Bristande ftirmåga i flera
avseenden kan sammantaget göra att den enskildes funktionsnedsättning ska betraktas som
stort trots att den enskilde inte har någon intellektuell funktionsnedsättning. I sådana fall ¿ir

det mycket viktigt att göra en prövning für personkrets 3 i LSS.
För att avgöra om en person med Alzheimers sjukdom eller andra demenssjukdomar omfattas
av LSS personkrets 2 måste både diagnosen och en betydande intellektuell
fu nktionsnedsättning vara styrkt.
En person som omfattas av LSS personkrets2har en diagnos som innebär att
funktionsnedsättningen är bestående.
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3.7 Personkrets 3 (1 S 3 LSS)

Personkrets 3 omfattar enligt lagen personer med andra varaktiga och omfattande fysiska eller
psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande. Funktionshindren ska

vara stora och fürorsaka betydande svårigheter i den dagliga livsftiringen och därmed ett
omfattande behov av stöd eller service. För att omfattas av lagen krävs att samtliga villkor är

uppfyllda. Funktionshindren kan vara medftdda eller forvärvade. I personkretsen återfinns
barn, ungdomar och vuxna med långvariga habiliterings- och rehabiliteringsbehov.

Personkrets 3 är, till skillnad från personkrets 1 och 2, inte diagnosstyrd i den meningen att en

viss diagnos alltid medftir att personen omfattas av LSS. Bedömningen av om en person

omfattas av personkrets 3 inriktas på svårigheter i den dagliga livsfüringen.
Samtliga nedanstående villkor ska vara uppfyllda ftir att omfattas av personkrets 3, men i
personkretsbedömningen behöver man betrakta dem var ftir sig:
- andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder

- som uppenbart inte beror på normalt åldrande

-om de är stora och fürorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsftiringen
-och därmed loranleder ett omfattande behov av stöd eller service

Det kan samtidigt vara svårt att bedöma villkoren var für sig eftersom de påverkar varandra.
En person kan även ha stora svårigheter i ett avseende men klara sig normalt i ett annat.

3.7.1 Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder

Funktionsnedsättningen ska varavaraktig, dvs. inte vara av tillfrillig eller övergående natur.

Det är viktigt att det framgår av utredningen på vilket sätt den enskildes funktionsnedsättning
är varaktig, eftersom det kan vara särskilt svårt att avgöra.
De negativa konsekvenserna av funktionsnedsättningen kan växla över tiden. För en person i
en sådan situation måste en bedömning göras om hontran, sett över en längre period och i ett
helhetsperspektiv, har ett omfattande behov trots att behovet periodvis är mindre.
Exempelvis kan sjukdomsbilden für en person med psykisk funktionsnedsättning variera på

kort sikt, men i ett livslangt perspektiv kan bedömningen bli att personen har ett varaktigt
behov med rätt till insatser. En psykisk funktionsnedsättning är ofta inte statisk, utan kan

variera över tiden i svårighetsgrad. Ett behovs varaktighet kan omprövas.
Tidsgränsen für om en funktionsnedsättning ska betraktas som varaktig Ër bedömas i det

enskilda fallet. Ofta anses dock varaktighet ftireligga om funktionsnedsättningen kommer att

bestå i minst ett år.

3.7.2 Som uppenbart inte beror på normalt åldrande

För att en person ska omfattas av personkrets 3 fär funktionsnedsättningen inte bero på

normalt åldrande. I praktiken betraktas funktionsnedsättningar som en ftiljd av normalt
åldrande endast när det gäller äldre personer. Med äldre avses personer över den allmänna

vid en sådan ålder att den uppenbart inte är åldersrelaterad kan en person omfattas av lagen.
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Äldre personer kan också drabbas av en omfattande funktionsnedsättning utan samband med
åldrandet, t.ex. efter en trafikolycka.
Särskilda begrËinsande regler finns für personer över 65 år när det gäller rätten till personlig
assistans enligt LSS.

3.7 .3 Stora funktionshinder
Funktionsnedsättning används här synonymt med begreppet funktionshinder i lagens
ftirarbeten. Med funktionsnedsättning avses därmed den begränsning som gör att en person
inte kan utft)ra en aktivitet på det sätt eller i den omfattning som kan anses normalt.
Funktionsnedsättningen ska vara stor vilket innebär att den ska inkräkta på viktiga
livsområden som t.ex. i hemmet, på arbetet eller under fritiden samt på ftirmågan att ta till sig
information, att kommunicera, strukturera, organisera och ftirstå den egna vardagen eller
sköta sin ekonomi.
En person kan klara sig normalt i vissa avseenden men ändå ha stora svårigheter.
Exempel på funktionsnedsättningar som kan vara stora är rörelsehindeÍ, gtava syn- eller
hörselskador, svårartade effekter av sjukdomar som till exempel diabetes eller hjärt- och
lungsjukdomar och olika former av psykiska eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.
En till synes mindre allvarlig sjukdom eller skada kan innebära en stor funktionsnedsättning
som fürorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsftiringen.

3.7 .4 Betydande svårigheter
Med betydande svårigheter i den dagliga livsftiringen menas att den enskilde inte på egen
hand kan klara vardagsrutiner som till exempel hygien, toalettbestyr, paklädning, mathållning,
ftirflyttning inomhus och utomhus, sysselsättning eller att utftira nödvändig träning eller
behandling. Detkan också innebära att den enskilde inte kan fiirstå eller klara sin ekonomi.
Andra svårigheter kan vara att kommunicera med andra. Det gäller både svårigheter att ta
emot och att ge information och att samtala med andra direkt eller per telefon. Begreppet bör
även kunna anvåindas om den enskilde på grund av funktionsnedsättning löper risk att bli
isolerad från andra människor (prop. 1992193:159 s. 56).

3.7.5 Omfattande behov av stöd eller service
Omfattande behov av stöd eller service kan enligt lagens ftirarbeten exempelvis bestå i behov
av hjälp med toalefibesök, påklädning, matlagning, att skriva och läsa, kommunikation,
ftrflyttning, sysselsättning. Det kan även innebära behov av strukturerande stöd, d.v.s. att
tillsammans med den enskilde finna lämpliga sätt att hantera vardagen.
Begreppet "omfattande behov av stöd eller service" har både kvantitativa och kvalitativa
aspekter. Detta innebär att den enskilde i allmåinhet har ett dagligt behov av långvarigt eller
upprepat stöd. Ibland kan det emellertid behövas återkommande insatser av så speciell art aff
de trots en mindre tidsåtgång är att betrakta som omfattande. En bedömning av en persons
behov av stöd eller service måste alltid göras utifrån en sammanvägning av medicinska,
soeiala-,psykologiska-ochpedagogiskafaktorer-
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3.6 Små barn och Föräldraansvaret för barn med funktionsnedsättning
Vid bedömning av små barn med funktionsnedsättning är utgangspunkten den aktuella
situationen. På grund av barnets låga ålder framgår det kanske inte om funktionsnedsättningen
ar sä stor att den orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsftiringen. Alla små barn
behöver ju hjälp med att d.fa, kommunicera och ftirflytta sig mm. I dessa fall fir man bedöma
om barnet med stigande ålder kan antas komma att Ë betydande svårigheter i den dagliga
livsftiringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. þrop. 1992193:159).

Det stöd och den omvårdnad en fürälder ger till ett barn utan funktionsnedsättning utgör
riktmärke ftir vad som är att betrakta som normalt ftiräldraansvar. Det är hjälpbehovet utöver
det som åir normalt für ett barn i en viss ålder som utgör det merarbete som kan ligga till grund
für rätten till insatser.

3.7 Gemensamt ansvarstagande när någon i ett hushåll har en
funktionsnedsättning
En person som har rätt till personlig assistans eller annan hjälp i hemmet har inte rätt till
personlig assistans ftir sysslor i det gemensafirma hushållet som äkta makar enligt
äktenskapsbalken (1987:230) har ett gemensamt ansvar ftir.

3.8 Personer med missbruksproblem
Om funktionsnedsättningen är stor och varaktig och uppenbart inte beror på normalt åldrande
samt ftirorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsft)ringen och därmed ett omfattande
behov av stöd eller service kan personer med missbruksproblem omfattas av personkrets 3.

Detta gäller oavsett om behovet åir ftirorsakat av missbruket eller inte.
Att en person omfattas av LSS personkrets utgör ingen inskränkning i rätten till hjälp enligt
SoL mot själva missbruket. Behovet av insatser enligt LSS eller SoL till ñljd av den
enskildes funktionsnedsättning måste vägas samman med det vårdbehov mot missbruk som

ftireligger.

3.9 Personer med psyk¡sk funktionsnedsättning
Personer med psykisk funktionsnedsättning kan omfattas av LSS om funktionsnedsättningen
påverkar psykiska och sociala funktioner i sådan omfattning att kriterierna ftr LSS
personkrets 3 är uppfyllda, dvs. om funktionsnedsättningen uppenbart inte beror på normalt
åldrande, om den är stor och ftirorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsforingen och
dåirmed ett omfattande behov av stöd eller hjälp.
Fljälpbehov som rör vård och behandling hör till landstingets ansvarsområde och ska inte
tillgodoses inom ramen ftjr LSS.
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3.10 Personer över 65 år
Personer med funktionsnedsättning över 65 år kan omfattas av LSS och ha rätt till insatser
enligt lagen med vissa begränsningar. För personkrets 3 gäller att personer över 65 år kan
omfattas av personkretsen om funktionsnedsättningen inte uppenbart beror på normalt
åldrande.
För personkrets 1 och 2 finns ingen övre åldersgräns.
Särskilda regler finns für personer över 65 är när det gäller personlig assistans.

3.11 Beslut om personkretstillhörighet i LSS
Personkretsbedömningen ska alltid göras füre beslut om insats enligt LSS. Bedömningen av
om en person omfattas av LSS personkrets ska framgå av beslutet om insats enligt LSS och
kan överklagas med ftirvaltningsbesvär. Personkretsfrågan måste dåirfiir tillmätas stor
betydelse i utredningsfasen.
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4. lnsatser i LSS

1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på särskild kunskap om
problem och livsbetingelser ftir människor med stora och varaktíga
funktionsnedsättningar. Denna insats ges av landstinget

2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader ftir sådan

assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 51

kap. socialft)rsäkringsbalken.
3. Ledsagarservice
4. Biträde av kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korltidsvistelse utanfür hemmet
7. Kottidstillsyn ftir skolungdom över 12 år utanfür det egna hemmet i anslutning till

skoldagen och under lov
8. Boende i familjehem eller bostad med såirskild service ftir barn och ungdomar som

behöver bo utanftir familjehemmet
9. Bostad med särskild service für vuxna eller annan s¿irskild anpassad bostad für vuxna
10. Daglig verksamhet ftir personer i yrkesverksam ålder som saknar fürvärvsarbete och

inte utbildar sig

För att en person ska kunna beviljas stöd enligt lagen måste det behov som ansökan avser

omfattas av någon av ovanstående insatser. Andra behov av insatser måste prövas enligt
annan lagstiftning även om personen omfattas av LSS. Boendestöd och hemtjänst åir exempel
på insatser som inte ingar i LSS, men som i stället kan beviljas med stöd av socialtjänstlagen
(SoL).

4.1 Råd och stöd 15 p1

Västmanlands låins landsting ansvarar fiir rådgivning och annat personligt stöd som ställer
krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser for människor med stora och
varaktiga funktionshinder.

4.2 Personlig assistans enligt I S p 2 LSS

Insatsen personlig assistans är ett personligt utformat stöd som ges av ett begråinsat antal
personer åt den som på grund av stor och varaktig funktionsnedsättning behöver hjälp med sin
personliga hygien, måltider, att klä av och på sig, att kommunicera med andra eller annan

hjälp som fürutsätter ingående kunskaper om personen med funktionsnedsåittning. Det rör sig
således om grundläggande behov. Assistansen ska vara ftirbehållen krävande eller i olika
avseende komplicerade situationer i regel av mycket personlig karaktåir
(prop.92l93: 1 59, sid 64).
Det avser fråimst sådana behov som uppfattas som mycket privata och känsliga für den

personliga integriteten och dåir den-funktionsnedsatta måste anscs ha ett särskilt intresse av
vem som ska ge sådan hjälp och hur den ska utformas @Å 2009 rcf.57). Hjälpbehoven ska

således bedömas vara av en särskild karaktär och omfattning ftir att anses berättiga till
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personlig assistans. Behov av insatser ftir att motivera en person att klä sig, äta etc. berättigar
inte till personlig assistans (prop. 195196:146 s. 20). Undantaget är i de speciella fall där det
krävs ingående kunskap om funktionsnedsättningen. Exempel på detta kan vara att bryta svåra

tvångshandlingar. Syftet i dessa situationer är att den enskilde ska kunna sköta sina
grundläggande behov.
Personer med till exempel enbart psykisk funktionsnedsättning bör vara berättigade till
personlig assistans i vissa speciella fall, nämligen där karaktären och omfattningen av den
psykiska funktionsnedsättningen medftir behov av hjälp med de grundläggande behoven. Så

kan vara fallet när en person på grund av psykisk funktionsnedsättning är helt ur stånd att
själv klara sin hygien eller ñ i sig mat (1995196 SoUl5).

Vissa personer med utvecklingsstörning, vuxenhjärnskada, autism eller autismliknande
tillstånd kan vara aktuella ft)r insatsen av safirma skäl. Personlig assistans ska således vara
ftirbehållen krävande eller i olika avseenden komplicerade situationer, i regel av mycket
personlig karaktär. Den som uppffller de grundläggande behoven für personlig assistans kan
även erhålla assistans für andra personliga behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

Den enskilde har rätt till insatsen om inte behovet tillgodoses på annat sätt t ex genom att
personer med funktionsnedsättning erhåller andra insatser från samhället såsom omvårdnad
vid bostad med särskild service (gruppbostad eller servicebostad), genom barnomsorg, skola,
daglig verksamhet eller genom vad som normalt faller under makars ansvar für varandra eller
ftiråildrars ansvar fijr vårdnad och tillsyn enligt ftiräldrabalken eller vårdbidrag.

4.2.1 Rättighet till personlig assistent 7 S LSS

Rättigheten till biträde av personlig assistent enligt 9 $ 2 LSS avser personer med stora och
omfattande funktionsnedsättningar som bedöms ha behov av insatsen personlig assistans om
behovet inte är faktiskt tillgodosett, ftir att uppnå goda levnadsvillkor. Rättigheten avser
bitrade av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader ftir sådan assistans,

till den del behovet av ekonomiskt stöd inte täcks av assistansersättning.

4.2.2 Kommunens ansvar
Kommunen åir ansvarig för personlig assistans till personer som behöver assistans für sina
grundläggande behov under högst 20bimmar per vecka, vid tillfülliga behov och i vissa andra
situationer där personlig assistans kan behövas men där assistansersättning genom
Försäkringskassan (Socialftirsäkringsbalken 5l kap 2 $) inte kan beviljas.

4.2.3 Kommunens beslut om personlig assistans enligt I S 2 LSS

Beslut om personlig assistans avser biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader ftir sådan assistans, till den del behovet av ekonomiskt strid inte täcks av

bestämmelserna i Socialförsäkringsbalken. Vid beslut om "ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader ftir sådan assistans" beslutas om antal timmar per vecka, månad eller längre tid till
sâtrtnlâ sehablonbelopp-sorn den+tatliga ersättningen*irpersonlig assistans-

Schablonersättningens storlek fastställs av regeringen. Om det finns såirskilda skäl, kan
florhöjd timersåittning utbetalas, dock med högst 12 procent. Skäl ftir ftirhöjt timbelopp kan
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vara att den enskilde behöver särskilt kvalificerad personal eller personal som behöver särskilt
stöd i sitt arbete. Ett exempel kan vara i de fall där speciell kompetens behöv für att tolka vad
den enskilde vill ftirmedla.

4.2.4 Grundläggande behov

Som grundläggande behov inrÊiknas personlig hygien, på- och avklädning, aff intamåltider, att
kommunicera med andra och annat hjälp som fiirutsätter ingående kunskap om den enskildes
situation och behov ska en bertikning göras av det sammantagna antalet timmar ftjr de olika
behoven. Det är tiden ñr den aktiva insatsen ftir att tillgodose var och ett av de grundläggande
behoven i sin helhet som ska beräknas med hänsyn till den enskildes individuella behov.
Den enskilde kan behöva hjälp med ett, flera eller samtliga grundläggande behov. För rätt till
personlig assistans krävs inte att den enskilde behöver hjälp med samtliga grundläggande

behov. Det är däremot viktigt att ta ställning till alla grundläggande behov, så att det framgår i
utredningen om något av dessa inte är aktuellt att bedöma, t.ex. om den enskilde inte behöver
hjälp med att kommunicera. Vid bedömningen av de grundläggande behoven krävs att den

enskilde behöver ett personligt utformat stöd som ges av ett begråinsat antal personer. Behovet
av personlig assistans ftir de grundläggande behoven beråiknas med hänsyn till den tid det tar
att tillgodose behovet, också med hänsyn till om personen behöver dubbel assistans eller inte.

I en regeringsrättsdom (mål nr 532I-07, nÄ. ZOOq ref. 57) slås fast att det inte krävs någon
beståimd tidsmässig omfattning av grundläggande behov für att berättiga till personlig
assistans. Det är samtidigt inte självklart att en person som endast i mycket begränsad

omfattning har behov av hjälp med de grundläggande behoven utan vidare kan anses

berättigad till personlig assistans. Såväl kvantitativa som kvalitativa aspekter måste beaktas,

även hur ofta hjälpen behövs.

4.2.4.1 Sköta sin personliga hygien

Det grundläggande behovet att sköta sin personliga hygien avser behov av mycket personlig
karaktär såsom atltvâtta sig, att hålla sin kropp ren, torka sig på kroppen och i håret, raka sig
eller liknande samt hjälp vid toalettbesök þrop. 1992193:159, s.64).

4.2.4.2 lnta måltider
Med det grundläggande behovet aftintamåltider avses att ataoch dricka. Vid bedömningen
av den enskildes behov av hjälp med att inta måltider ska behovet av hjälp omfatta att füra
maten till munnen ftir att betraktas som grundläggande. Likaså gäller ftir enskild som på

grund av sväljningssvårigheter och risk ftir att sätta i halsen att behov av hjälp med att
finftirdela maten råiknas till grundläggande behov av hjälp, även om han eller hon kan ftira
maten till munnen. Detsamma gäller für personer med kognitiva funktionsnedsättningar eller
demenssjukdomar som trots att de kan ftira maten till munnen inte är medvetna om att de äter

Deras behov av hjälp med att inta ftida ska därmed också betraktas som grundläggande.

ViUõe<ftimningen av n--uruvida tFen enskilde kláiá¡ av att filra maten till mùnnen Skãbeakttai
den enskildes rätt till integritet och värdighet.
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Det är endast om den enskilde har behov av hjälp med att inta måltider, dvs. äta och dricka
som tid ftfr hjälp med uppvärmning, fram- och avdukning och att ställa i ordning füre och
efter måltid ska räknas med i de grundläggande behoven.
Andra behov av hjälp i samband med måltider, t.ex. hjälp med matlagning och diskning kan
räknas in i andra personliga hjälpbehov i den bedömning som ftiljer efter att behovet av hjälp
med de grundläggande behoven är utrett.

4.2.4.3 Klä av och på sig

Det grundläggande behovet avser situationen att få kläderna på och av sig, oavsett nar pä

dygnet det sker, hur många gånger behovet finns och i vilket sammanhang. Liksom für övriga
grundläggande behov måste hjälpbehovetvara av mycket personlig karaktär für att på- och
avklädning ska ses som ett grundläggande behov i lagens mening.
Andra behov av hjälp med t.ex. klädvård, att plocka fram eller undan kläder, ingår inte i
grundläggande behov, men kan räknas med i andra personliga hjälpbehov i den bedömning
som ftiljer efter att de grundläggande behoven är utredda.

4.2.4.4 Kommunicera med andra

Med grundläggande behov fiir att kommunicera med andra avses att den enskilde behöver ha
ytterligare en person närvarande für att över huvud taget kunna kommunicera och samspela

med andra. Vid grundläggande behov med att kommunicera krävs att den som ger hjälpen har
en ingående k¿innedom om den enskildes uttryckssätt och ftirmåga att ftirstå och uppfatta
andra. Det kan såirskilt vara fallet om den enskilde kommunicerar med alternativa
kommunikationsmetoder eller med andra uttryckssätt som endast kan ftirstås av den som har
ingående kännedom om honom eller henne.
I bedömningen av det grundläggande behovet att kommunicera med andra är det viktigf att
utreda i vilka situationer den enskildes behov av hjälp med att kommunicera uppstår och
vilken hjälp den enskilde behöver für att kunna vara delaktig i dessa situationer.

4.2.4.5 Annan hjälp som förutsätter ingående kunskap

I vissa fall kan den enskilde ha behov av annan hjälp än rent faktisk hjälp ftir att Ë sina
grundläggande behov tillgodosedda. Här avses en särskild kunskap som i hög grad är kopplad
till den enskilde och dennes individuella fürutsättningar. Därftir är det nödvtindigt att utreda
vad det är som gör att den enskilde har behov som fürutsätter ingående kunskap och vad
denna kunskap består av.
Den enskilde kan exempelvis behöva kvalihcerade motivations- och aktiveringsinsatser ftir att
ftirmås att överhuvudtaget klä sig, äta, sköta sin hygien eller kommunicera. En ftirutsättning
ftir att sådan annan hjälp ska betraktas som ett grundläggande hjälpbehov är att hjälpen måste
ges av någon som har ingående kunskaper om den enskilde für att behovet ska kunna
tillgodoses.
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4.2.12 Dubbel assistans
Den som har behov av mer än en personlig assistent samtidigt, har rätt till två eller flera
assistenter endast om möjligheterna att få bidrag enligt lagen (1992:15 749) om
bostadsanpassningsbidrag, eller hjälpmedel enligt hälso- och sjukvårdslagen (1982:763),har
utretts (9 a $ LSS). Detta innebär inte att det ska krävas att den enskilde visar att behovet inte
kan tillgodoses på ett annat sätt. Däremot bör det kunna krävas av den enskilde att denne
undersökt och övervägt alternativa lösningar ftir att tillgodose behovet. Men även om den
enskilde f,rnner att behovet kan tillgodoses exempelvis genom bostadsanpassning, bör det
även fortsättningsvis stå fritt ftjr honom eller henne attvälja att ansöka om dubbel assistans i
stället. Det bör alltså räcka med att de alternativa lösningarna har utretts. (Prop.2009ll0:176).

Insatser av aktiveringskaraktåir kan inte anses ingå i den hjälp som krävs ftjr att tillgodose
grundläggande behov (RÅ 1997 ref. 28).

4.2.13 Beräkning av total tid för grund¡äggande behov
Den enskildes behov av insatsen personlig assistans ftir grundläggande behov kan, beroende
på hans eller hennes individuella livssituation, variera i omfattning mellan olika veckor, olika
dagar, helger och vardagar osv. Det kan t.ex. vara fallet när de grundläggande behoven helt
eller delvis tillgodoses i skola, barnomsorg och daglig verksamhet under skolveckor och
arbetsveckor. Tid ftir grundläggande behov som tillgodoses i andra verksamheter ska som
huvudregel int e medräknas.

4.2.14 Bedömning av andra personl¡ga hjälpbehov
Efter bedömningen av de grundläggande behoven bedöms i ett andra steg behovet av
personlig assistans fiir andra personliga hjälpbehov som inte tillgodoses på något annat sätt (9
a $ andra stycket LSS). För att en viss insats ska kunna nekas på grund av att behovet
tillgodoses på annat sätt, ska behovet enligt lagens fürarbeten tillgodoses faktiskt tillgodoses
på något annat sätt. Andra personliga hjälpbehov kan till exempel vara behov av hjälp med att
träna, arbeta eller studera. Det kan också vara behov av hjälp med att sköta sitt hem, utöva
sina fritidsintressen, behov av ledsagning eller annat som leder till att den enskilde kan leva
ett liv så likt andras som möjligt.
Andra personliga hjälpbehov kan även uppstå i anslutning till grundläggande hjälpbehov som
t.ex. med attlagamat eller atttaftan och välja ut kläder. De moment som finns ftire och efter
det grundläggande behovet kan räknas till andra personliga trjälpbehov.

4.2.15 Beräkning av den totala tidsåtgången för andra personliga hjälpbehov
Den tid det tar ftir att tillgodose den enskildes andra personliga hjälpbehov ska utredas och
beräknas. Det åir viktigt att uppmärksamma om behovet varierar över dygnet, från dag till dag,

mellan och helger eller uppstår i samband med någon annan ledighet. I utredningen
ska även andra samhällsinsatser ftjr att tillgodose andrapersonliga hjälpbehov beaktas.
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4.2.16 Bedömning av det totala behovet av personlig assistans
Nåir bedömningen av grundläggande behov och andra personliga hjälpbehov är klar ska

slutligen det totala behovet av personlig assistans bedömas och ber?iknas i antal timmar.

4.2.17 Personlig assistans under dygnsvila
Personlig assistans kan beviljas under dygnsvila om den hjälp som behövs åir av mycket privat
karaktär och därftir bör ges av en person som den enskilde har valt och har fürtroende fnir
(prop. 1992193:159 s. 64 och 70). Personlig assistans under dygnsvila bör motiveras särskilt,
t.ex. att den enskilde inte själv klarar av atf.larma vid behov av hjälp.
Insatserna under dygnsvilan kan vara i form av såväl aktiva insatser som insatser i form av
våintetid eller beredskap. Med dygnsvila avses en sammanhållen sömn under ett dygn, vilket
vanligtvis infaller under natten. 1 timme assistanstid motsvarar 4 timmar under dygnsvila.

4.2.18 Personlig ass¡stans till personer som fyllt 65 år
Personer med pågående insatser enligt 9 $ 2 LSS, som beviljats ftire 65 års ålder, får behålla
insatsen/ersättningen efter det att de fyllt 65år. Den, som inkommer till kommunen med
ansökan senast dagen ftire 65-arsdagen, ska ñ sin ansökan prövad och om behov av
insatsen/ersättningen ftireligger ska ansökan beviljas. Antaletassistanstimmar enligt LSS får
inte utökas efter det att personen fyllt
65 ân. Detta innebär att behov av ökade insatser efter 65-årsdagen får tillgodoses på annat sätt.

4.2.19 Personlig ass¡stans i annan verksamhet
Av 5l kap 24 $ SFB, som även gäller für personlig assistans enligt 9 $ p 2 LSS ftireligger inte
rätt till personlig assistans ftir tid då den enskilde bor i en annan gruppbostad, vistas i
barnomsorg, skola eller daglig verksamhet. Avsikten är inte att den personliga assistenten ska

ersätta personal som behövs für att bedriva en verksamhet.

4.2.20 Personlig ass¡stans utanför gruppbostad
Huvudregeln ar aft behovet av personlig assistans utanfiir bostaden ftir personer som bor i
gruppbostad ska ombesörjas inom ramen für boendets fürsorg. Behov av personlig assistans

kan dock undantagsvis ftireligga vid andra aktiviteter som den enskilde som bor i gruppbostad
har utanfür gruppbostaden. Personlig assistans utanftir gruppbostaden kan vara nödvåindig ftir
att den enskilde ska uppnå goda levnadsvillkor.

4.2.21 Personlig ass¡stans i gruppbostad
Personlig assistans lämnas inte i gruppbostad. Se gyan I'Personlig assistans utqqQr
gruppbostaden"!

Vård & Omsorg - Förslag till vägledningsdokument gällande LSS i Köpings kommun Sida 23



+ xöprNcs KoMMUN TJANSTESKRIVELSE

Datum

2017-04-20

Vård & Omsorg
Hurija Prnjavorac

4.2.22 Personlig assistans isamband med resor
Generellt sett är det inte självklart att den enskilde ska beviljas utökat antal timmar personlig

assistans ftir att kunna füreta en resa. Vad som ingår i grundbeslutet om assistans ska fürst
utredas. Prövningen om det ftireligger behov av resan fiir att den enskilde ska uppnå goda

levnadsvillkor ska alltid prövas.
Exempel på en situation som kan berattigatill tillfÌilligt utökat antal timmar ftir att resa ska

kunna genomftiras är att det ftireligger risk ftjr den enskildes isolering. Vad gäller utlandsresor
anses jämlikhet och goda levnadsvillkor samt full delaktighet i samhällslivet normalt kunna
uppnås även utan resor till utlandet.

4.2.23 Tillfäl I igt behov
Tillfälligt behov/utökat behov av personlig assistans kan fürekomma i samband med den

enskildes behandling eller rehabilitering/ habilitering.

4.2.24 Makars ansvar
Vad som normalt faller under makars ansvar für varandra avses det gemensaÍtma ansvaret ftir
hem och hushåll som ftireligger makar emellan enligt åiktenskapsbalken. Vid bedömning av

tidsåtgång bör beaktas att makar har ett gemensamt ansvar ftir hushållet. En person med
funktionsnedsättning ska så långt möjligt kunna leva som andra och därmed ska assistansen

kunna omfatta en del uppgifter som avser det gemensamma hushållet. För att assistans ska

kunna beviljas fiir sådana aktiviteter fürutsätter det den enskildes aktiva deltagande och
tidigare delaktighet i dessa sysslor.

4.2.25 Omvårdnad av barn till förälder med funktionsnedsättning
Ett barns behov av omvårdnad är principiellt inte enuppgift ftir fürälders personliga assistent.

Det är dock naturligt att assistenten också hjälper ftiräldern med funktionsnedsättning att klara
den praktiska omvårdnaden av det lilla spädbarnet t ex amning och blöjbyte.

4.2.26 Bedömning av personl¡g assistans till barn
VårdnadshavaÍe till barn med funktionsnedsättning har, liksom andravårdnadshavare, ansvar

enligt ftiräldrabalken ftir barns omvårdnad och trygghet. Vardnadshavaren ska svara ftir att
barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till bamets ålder, utveckling och övriga
omständigheter. Bedömning av barns rätt till personlig assistans sker enligt samma kriterier
som ftir vuxna, enligt de grundläggande behoven, eller annan hjälp som ftirutsätter ingående

kunskaper om personens behov. En jämftirelse ska göras med de behov ett barn i samma ålder
har utan funktionsnedsättning. Det är alltså det extra omvårdnadsbehovet som ska ligga
tillgrund ftir rätten personlig assistans. Handläggaren ska informera den enskilde om att ett
eventuellt vårdbidrag ofta reduceras som en ftiljd av insatsen personlig assistans.
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4.2.27 Föräldraansvar
Föräldraansvar ftjr ett barns omvårdnad måste bedömas vara mer omfattande ju yngre barnet

är. Personlig assistans kanvara av grundläggande betydelse für barn som har omfattande
omvårdnadsbehov under hela dygnet eller stor del av dygnet och som på grund av t ex
hjämskada eller sjukdom har flera funktionsnedsättningar samtidigt.

4.2.28 Personlig ass¡stans i skola, förskola och fritidshemsverksamhet
Grundregeln är att funktionsnedsatta bams och ungdomars behov ska tillgodoses inom ramen

ftjr den kommunala verksamheten, såsom barnomsorg och skola. Denna grundregel

inkluderar, vid behov, rätt till individuellt stöd av resursperson eller elevassistent. Personlig

assistans är inte en insats som ska ersätta den ordinarie personal som krävs ftir att ett barn i
behov av stöd ska kunna
tillgodogöra sig barnomsorgen/undervisningen, med andra ord resursperson eller
elevassistent. Endast om den hjälp som eleven behöver är sådan att den faller utanlor vad som

rir rimligt att barnomsorgen/skolan svarar ftir, har eleven rätt till personlig assistans. I de

fallen kan ftirmodas att behovet åir av sådan omfattning att beslut om personlig assistans är

bevilj at av Försäkringskassan.

4.2.29 Utformning av personl¡g ass¡stans
Personlig assistans enligt LSS ska utformas på ett sådant sätt att den enskilde har stort
inflytande över hur stödet ska ges.

Den enskilde kan välja att:
- Kommunen utfür den personliga assistansen
- Få ekonomiskt bidrag till skälig kostnad och själv vara arbetsgivare eller anlita en

annan fristående anordnare t. ex ett kooperativ eller en enskild utftirare.

4.2.30 Beslut
Beslut om personlig assistans anges i timmar per vecka och ska vara tidsbegränsad.

Enstaka timmar für personlig assistans, som är avsedda ftir att användas ftir
fritidsaktiviteter, kan sparas under en och saÍtma manad.

4.2.31 Uppföljning
Uppftlljningar av pågående insats ska göras en gång per år eller vid behov ftir att ñ
underlag ftir bedömning om insatsen ska avslutas, fortsätta eller ftjrändras.

4.2.32 Retroaktiv ersättn ¡ n g

Personlig assistans kan inte begäras ftir ftirfluten tid. Retroaktiv ersättning ftir personlig
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assistans kan utbetalas tidigast från datum då ansökan inkom. Underlag som styrker att
ersättningsgilla kostnader ftirekommit ska då lämnas in.

4.2.33 Försäkri n gskassans ansvar
Assistansersättning enligt SocialftirsÊikringsbalken 51 kap 2 $ ska lämnas till personer
som har behov av personlig assistans ftir sin dagliga livsftiring med i genomsnitt mer
än20 timmar/vecka ftir sina grundläggande behov. Den som har behov av personlig
assistans fiir sina grundläggande behov har även rätt till insats für andra personliga
behov om behoven inte tillgodoses på annat sätt.

4.2.34 Handläggning i avvaktan på Försäkringskassans beslut
Om det kan antas att den enskilde har rätt till assistansersättning och anmälan till
Försäkringskassan har gjorts ska biståndshandläggare skyndsamt utreda den enskildes
ansökan om personlig assistans enligt LSS. Det innebär att den ftirsta behovs utredning
ofta görs i awaktan på Försäkringskassans beslut.
I awaktan på Försäkringskassan beslut kan kommunen ta ett tidsbegränsat beslut som
längst tre månader. Bedömningen av insatsens omfattning - antal assistanstimmar - bör
håir ske med så stor restriktivitet som möjligt.

4.2.35 Preliminär behovsutred n ing
Om kommunens utredning visar att den enskilde är i behov av personlig assistans ska
beslut om personlig assistans vara tidsbegränsad, relativt kort och i awaktan på
Försåikringskassans beslut.

4.2.36 Personer som saknar grundläggande behov
Personer med funktionsnedsättning som omfattas av LSS personkrets men som inte har
grundläggande hjälpbehov kan inte beviljas insatsen personlig assistans men dessa personer
har därmed rätt till andra insatser enligt LSS exempelvis ledsagarservice eller till bistånd
enligt SoL till exempel hemtjänst.
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4.3 Ledsagarservice enligt I S p 3 LSS

Ledsagarservice enligt 9 $ p 3 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa
tunktionshindrade (LSS)

Ledsagarservice syftar till att bryta den isolering som ofta blir ftiljden av ett omfattande
funktionshinder. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de
individuella behoven, och åir fråimst en insats ft)r den som behöver hjälp att ta sig från och till
hemmet ftir olika aktiviteter. Ledsagarservice Êir ett led i strävan att underlätta für den enskilde
atthakontakter med andra,bryta isolering och kunna delta aktivt i samhället.

Omvårdnad ingår ej i insatsen, dock kan ledsagaren behövavata den enskilda behjälplig i
vissa situationer runt en måltid, afttaav och på skor och ytterkläder, påminna om och ev. ge

visst stöd ftir toalettbesök samt ftir andra mindre krävande stödinsatser.

4.3.1 Vem har rätt till insatsen ledsagarseru¡ce
Ledsagarservice är helt behovsrelaterad till goda levnadsvillkor. Bedömning görs utifrån den
enskildes livssituation, ålder, intressen och behov.
Insatsen beviljas normalt inte under korttidsvistelse eller till och från fiirskola eller skola.
Likaså ftir enskild som bor på gruppbostad, vid boende i gruppbostaden åir huvudregeln att
den enskildes hela behov ska tillgodoses genom personal i boendet. Undantagvis ska det
finnas möjlighet att få ledsagning om sådant behov ftireligger och behovet inte kan tillgodoses
på annat sätt. Ledsagarservice kan erdudas personer som tillhör lagens personkretsen men
inte har personlig assistans, eftersom ledsagning är en uppgift som ingår i personlig assistans
ftir de som har sådant stöd.

4,3.2 Ledsagarserv¡ce i samband med resor
Ledsagarservice är i huvudsak avsedd ftir aktiviteter av vardaglig karakt¿ir i närmiljö. Vid
begäran om ledsagarservice i samband med resor är individuella behov och syfte med resan
som ska ligga till grund für beslutet. Full delaktighet i samhällslivet måste normalt anses
kunna tillgodosedda utan resor till utlandet (ifr RÅ 2003 rcf 79).

4.3.3 Ledsagarserv¡ce till barn
Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning har, liksom andra vårdnadshavare, ansvar
enligt ftiräldrabalken ftir barns omvårdnad och trygghet.
Vårdnadshavaren skall svara für att barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets
ålder, utveckling och övriga omständigheter. En jämftirelse ska göras med barn/ungdomar
utan funktionsnedsättning i samma ålder. Föräldraansvaret ftir ett barns aktiviteter måste
bedömas vara mer omfattande ju yngre barnet är.
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4.3.4 Verkställighet
I Köpings Kommun lämnas en beställning till den enhetschef som ansvarar ftir att insatsen
ledsagarservice ska bli verkställd. Varje beslut ska verkställas inom skälig tid.

4.3.5 Beslut
Beslut om ledsagarservice ska anges i beviljade timmar per vecka och ska vara tidsbegränsad.
Enstaka timmar ffir ledsagarservice, som åir avsedda für att användas ftr fritidsaktiviteter, kan
sparas under en och samma månad.

4.3.6 Ti llfälligt utökad ledsagarservice
Om det finns behov av tillfrilligt utökad ledsagarservice under gällande beslutsperiod ska ny
ansökan göras av den enskilde eller deras legala füreträdare. Behovsbedömning görs utifrån
den enskildes behov, livssituation och utifrån goda levnadsvillkor.

4.3.7 Uppföljning
Uppftiljningal av pågående insats ska göras en gång per år eller vid behov ftir att få underlag
lor bedömning om insatsen ska avslutas, fortsätta eller ftirÊindras.
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4.3 Kontaktperson enligt I S p 4 LSS

Riktlinjer ftir handläggning av kontaktperson enligt SoL och LSS antogs av vård- och
omsorgsnämnden den 23 januaÅ 2017 , se bilaga 1.
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4.5. Avlösarservice i hemmet enligt 9 $ p 5

Med avlösarservice avses vanligen avlösning i det egna hemmet. Syftet med insatsen är att en

person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller närstående.

4.5.1 Avlösarservice i hemmet för barn
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning kan behöva hjälp med avlösning ftir att kunna
koppla av eller ft)r att genomfüra aktiviteter som bamet inte deltar i. Likaså kan avlösning
vara en ftirutsättning fiir att füräldrar ska kunna ägna sig åt syskon eller kunna resa bort.
Tillgang till avlösning kan vara en ftirutsättning fiir att ftiräldrar ska kunna delta i t ex
ftiräldrautbildning och liknande kontakter som kan kopplas till barnets funktionsnedsättning
eller andra åtaganden där barnet inte kan delta. Insatsen avlösarservice i hemmet enligt
LSS avser att göra det möjligt ftr anhöriga eller familjehemsfiiräldrar att få avkoppling och
uträtta sysslor utanftir hemmet.

4.5.2 Avlösarservice i hemmet för vuxna
Vuxna personer med funktionsnedsättning som vårdas av anhöriga i gemensam bostad. De

anhöriga behöver avlösning från uppgiften fiir att vila eller für att genomfora egna aktiviteter.

4.5.3 Avlösa rserv¡ce vid regel bu nd na a ktiviteter
Avlösarservice som insats innefattar inte den enskildes behov av regelbundna eller andra

aktiviteter, utan är avsedd ftir anhöriga" Syftet med insatsen i fürsta hand inte att aktivera
barnet eller für att delta i regelbundna aktiviteter. Detta hindrar dock inte att avlösningen kan

ske på arìnan plats än i hemmet.

4.5.4 Vårdnadshavarens yrkesarbete eller studier som skäl till avlösarserv¡ce
Vårdnadshavare eller anhörig som vårdar med yrkesarbete eller som studerar är inte skäl till
att bevilja avlösarservice. Vad avser barn och ungdomar 12 - 2l är gäller rättigheten
korttidstillsyn 9 $ 7.

4.5.5 Tillgänglighet
Avlösarservice enligt LSS ska vara tillgängligt under dagtid, kvällar, nätter och under helger.
Avlösarservice ska inte ersätta vistelse i ftirskola eller fritidshemsverksamhet. Insatsen ska

heller inte ges i stället für personlig assistans.

4.5.6 Normalt föräldraansvar
Vârdnadshavare till barn med funktionmsdsättninghar,liksom andra vårdnadshavare, ansvar

enligt ftiräldrabalken for barns omvårdnad och trygghet. Vårdnadshavaren ska svara ftjr att
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barnet får den tillsyn som behövs med hänsyn till barnets ålder, utveckling och övriga
omständigheter. Föräldraansvar ftlr ett barns omvårdnad måste bedömas vara mer omfattande
ju yngre bamet är.

4.5.7 övrigt
Den enskilde eller vårdnadshavaren står ftir eventuella kostnader vid aktiviteter i samband
med avlösarservice.

4.5.8 Beslut
Beslut om avlösarservice ska anges i beviljade timmar per vecka och ska vara tidsbegränsad.
Enstaka timmar kan sparas under en och saÍtma månad

4.5.9 Uppföljning
Uppfriljningar av pågående insats ska göras en gång per år ftir att få underlag ftir bedömning
om insatsen ska avslutas, fortsätta eller füråindras.

4.5.10 Verkställighet
I Köpings kommun låimnas utredning och beslut om avlösarservice till enhetschefen som
ansvarar ftir att verkståilla insatsen. Varje beslut ska verkställas inom skälig tid.
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4.6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt I S p 6 LSS

Korttidsvistelse utanftjr det egna hemmet innebär att den funktionshindrade person tillfülligt
under kortare eller låingre tid bor någon annanstans än i sitt hem.

Korttidsvistelse kan innebära avlastning ftir anhöriga och ger möjlighet till rekreation och
miljöombyte für personen. Insatsen kan ses som ett led i ökad självständighet ffir
ungdomar/vuxna som bor i ftiräldrahemmet.
Korttidsvistelse kan ges i form av korttidsvistelse, stödfamilj. Sommarläger och kollo kan
också utgöra en form av korttidsvistelse.
Korttidsvistelse utanfür det gemensamma hemmet ska vara ett alternativ/ komplement till
avlösarservice. I valet mellan de bägge avlösningsformerna måste den enskildes och
anhörigas önskemål tillmätas största betydelse.
För personer med funktionsnedsättning kan en korttidsvistelse både tillgodose behov av
miljöombyte och rekreation och ge möjlighet till personlig utveckling.

4.6.1 Tillgänglighet
Insatsen korttidsvistelse ska kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som en

lösning vid akuta behov. Den ska vara tillgänglig såväl under dagtid, kvällar, nätter och
helger.

4.6.2 Kostnader
Kostnader für resor till och fran korttids betalas av den enskilde, eftersom resor inte är en

LSS-insats. Aven matkostnader betalas av den enskilde.

4.6.3 Korttidsvistelse och personlig asisstans
Om den assistansberättigade bor i en egen bostad, kan korttidsvistelse enligt LSS inte beviljas.
Korttidsvistelse kan beviljas ftir vuxna personer som åir beviljade
personlig assistans enligt LSS 9 $ p 2 eller enligt Socialftirsäkringsbalken (RegR 3191-04) om
de bor tillsammans med anhöriga.
För barn och ungdomar gäller en restriktiv individuell bedömning utifrån barnets bästa.

Försäkringskassan ska enligt Socialftirsäkringsbalken meddelas om den enskilde med
personlig assistans beviljas korttidsvistelse. Detta kan påverka rätten till personlig assistans

och nivå på vårdbidraget.

4.6.4 Omfattn i n g av korttidsvistelse
Insatsen beviljas med antal dygn per manad, dock inte nåir eller hur verkställigheten ska skc,
Den enskildes eller en enskild familjs önskemål och behov bör så långt möjlig!.vara
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avgörande vid val av utformningen av korttidsvistelsen och dokumenteras i
genomfürandeplanen.

För personer med mycket omfattande behov ges insatsen i maximalt 15 dygn per
kalendermånad. Utnyttjas inte dygnen görs en återkoppling från verksamheten till LSS-
handläggare für ny prövning av behovet.

4.6.5 Beslut
Beslut om korttidsvistelse ska anges i beviljade dygn per månad och ska vara tidsbegråinsad.

4.6.6 Uppföljning
Uppftiljningar av pågående insats ska göras en gång per år fiir att få underlag ft)r bedömning
om insatsen ska avslutas, fortsätta eller füråindras.

4.6.7 Verkställighet
I Köpings kommun lämnas beställning till enhetschef som ansvarar für att verkställa insatsen
korttidsvistelse. Varje beslut ska verkställas inom skälig tid.
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4.7 Korltidstillsyn för skolungdom över 12 àr enligt I S p 7 LSS

Barn med funktionshinder har samma rätt som andra barn till skolbarnomsorg enligt skollagen

till och med 12 års ålder. Därefter kan korttidstillsyn ges fiir barn som inte klarar sig själva
fiire och efter skoldagen, under studiedagar och under skollov. Korttidstillsynen kan ges i
former som liknar skolbamomsorgen.
Korttidstillsyn kan beviljas från vårterminens slut det ar ungdomen fyller 13 år. Korttidstillsyn
erbjuds utanfür det egna hemmet füre och efter skolans slut, samt heldagstillsyn under
skollov.
Insatsen beviljas främst till ungdomar med filräldrar som studerar eller fiirvåirvsarbetat, men

hänsyn tas även till ungdomens behov av meningsfull fritidssysselsättning.
Korttidstillsyn beviljas till och med gymnasieskolans slut.

4.7.1Yerkställighet
I Köpings kommun är det Barn- och utbildningsfürvaltning som utreder och verkställer beslut
gällande korttidstillsyn.
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4.8 Bostad med särskild serv¡ce för barn och ungdomar enligt

eSpsLSS
För barn och ungdomar, som omfattas av lagen och som inte kan bo hos sina füräldrar trots
olika stödåtgärder, ska bostad i en annan familj eller bostad med såirskild service frir barn och
ungdomar v ara ett alternativ.
Boende ftir barn och ungdom enligt LSS ska vara frivilligt valt och i ftjrhållande till barnets

hem vara en kompletterande varaktig uppväxtmiljö. Rättigheten avser barn och ungdomar t o
m det år barnet fyller 18 eller fram till dess att skolgången
upphör. Ett övervägande bör göras ftir unga vuxna som fullt 18 år om det istället är lämpligt
med bostad med såirskild service für vuxna.

Vård och omsorgs nämnd arbetsutskott ansvarar för och beslutar om bostad med särskild
service ftir barn och ungdomar.

4.8.1 Avgift
Alla insatser enligt LSS är avgiftsfria. Dock har kommunen rätt afltauf en skälig kostnad für
logi enligt 19 $ LSS, från vårdnadshavaren, eller i samband med beviljande om
aktivitetsersättning (från att ungdomen fyller 19 ar) från Förstikringskassan. Detta gäller även
for kost.

4.8.2 Gymnasieskola på annan ort
En ungdom som beviljas en utomkommunal gymnasieskola kan haratttill bostad med
såirskild service für bam och ungdomar, 9 $ p 8 LSS, trots ett mindre omfattande stöd-,
omvårdnads- och servicebehov.

4.8.3 Omsorg och omvårdnad
Omsorg och omvårdnad ingår i insatsen bostad med särskild service für barn och ungdomar. I
omsorgen ingër att stödja och hjälpa personerna med dagliga personliga behov som de kan ha

svårigheter att klara. I övrigt gäller normalt füräldraansvar.

4.8.4 Kultur och fritid
I bostad med såirskild service ingår även kultur- och fritidsverksamhet, vilket skall bidra till att
bredda den enskildes sociala nätverk. Inom gruppbostadens ram ska den enskilde ges stöd så

att egna intressen och önskemål tas tillvarata. Den enskilde ska fä möjlighet att utveckla ett
t nätVerk ochla dê1 aV, eller själv utöva k-uFur- oeh fritidsaktiviteter som
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erduds både inom den kommunala organisationen och i samhället ftir övrigt. Utfüraren skall
bistå den enskilde med planering ftir deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter.
Det är verksamhetens ansvar att resurser fürdelas på så sätt att den enskildes behov av kultur-
och fritid tillgodoses i enlighet med uppdraget.

4.8.5 Normalt föräldraansvar
Vårdnadshavare till barn med funktionsnedsättning har, liksom andra vårdnadshavare, ansvar
enligt ftiräldrabalken ftir barns omvårdnad och trygghet. Vårdnadshavaren ska svara ftir att
barnet far den tillsyn som behövs med håinsyn till bamets ålder, utveckling och övriga
omständigheter. Föräldraansvar für ett barns omvårdnad måste bedömas vara mer omfattande
ju yngre bamet är.

4.8.6 Samarbete
Det krävs ett nära samarbete/samverkan mellan de olika myndigheternas representanter ftir att
utifrån det enskilda barnets/ungdomen specifika situation tillgodose behovet av stöd och
hjälp.

4.8.7 Beslut
Beslut om bostad med särskild service ftir barn och ungdom enligt 9 $ p I LSS är
tidsbegråinsad.

4.8.8 Uppföljning
Uppftljningar av pågående insats ska göras två gång per år ftir att få underlag ftir bedömning
om insatsen ska avslutas, fortsätta eller om behov av insatsen har fürändrats.

4.8.9 Verkställighet
I Köpings kommun är det bistandshandläggare som aktivt och utifrån den enskildes behov
söker lämpligt bostad lämplig bostad.
Planeringen av verkställigheten sker alltid i samråd och dialog med den enskilde och/eller
füreträdaren.
Varje beslut ska verkställas inom skälig tid.

4.8.1 0 Skolresor/ hemresor
Resor till och från skola/föräldrahem ombesörjes av vårdnadshavare/god man/ftirvaltare.
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4.9 Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 S p I LSS

Vuxna personer som omfattas av LSS kan ha rätt till bostad med särskild service. Bostaden
skall vara personligt anpassad och i anslutning till boendet skall ordnas erforderligt personellt

stöd och service. Personal skall arbeta utifran att stödja och handleda den enskilde utifran ett
socialt, pedagogiskt och psykosocialt perspektiv. Den enskildes behov av stöd och service

ligger till grund für val av bostadsform. Det bör framgå av biståndsbeslutet att rätten till
bostad med särskild service gäller så länge som behovet av insatsen kvarstår.

4.9.1 Kriterier för att bevilja bostad med särskildservice
Ett omfattande tillsyns och omvårdnadsbehov ska fiireligga. Funktionsnedsättningens
konsekvenser tillmäts betydelse i behovsbedömningen ftir bostad med särskild service.

Sociala faktorer/aspekter är inte avgörande ftjr behovet av insatsen. Omfattningen av tillsyn-
och omvårdnad styr valet av boendetyp mellan servicebostad eller gruppbostad.

4.9.2 Avgift för den enskilde i bostad med särskild service som bor utanför
Köpings kommun
Om den enskilde bor i bostad med särskild service utanftir kommunen ska Köping ta ut avgift
av den enskilde ftir kost och logi. Avgifter ft)r omvårdnad, stöd och service ñr ej tas ut.

4.9.3 Beskrivning av gruppbostad
Gruppbostad är lägenheter med gemensamhetsutrymme. Detta bostadsalternativ är till ftir
personer med funktionsnedsåittning som har ett så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov
att det behövs tillgång till personal dygnet runt.

4.9.4 Beskrivning av servicebostad
Servicebostad är en insats som kan vara lämplig för de som inte klarar att bo i ordinärt boende

men som inte har så omfattande hjälpbehov att ett boende i gruppbostad är nödvändigt.
Insatsen kan beviljas då det finns behov av i stort sett dagligt stöd i form av praktisk hjälp,
stöd och tillsyn. Behovet kan vara i form av personlig omsorg, hemmets skötsel, social
samvaro samt kultur- och fritidsaktiviteter
Servicebostad innebÈir lägenheter som är geografiskt samlade. Personligt stöd ska ges i den

omfattning brukarna behöver. Detta stöd ska utgå från en fast personalgrupp och de boende

ska ha tillgång till samvaro i en gemensamhetslokal.

4.9.5 Annan särskild anpassad bostad
Denna insats innebär att kommunen beviljar och anvisar en särskild anpassad bostad som är

utformad och anpassad så den passar den funktionshindrades behov. I denna insats ingår inte
personal och inte omvårdnad.
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4.9.6 Omsorg och omvårdnad
Omsorg och omvårdnad ingår i insatsen bostad med särskild service fiir vuxna. I omsorgen
ingår att stödja och hjälpa personer med funktionsnedsättning med dagliga personliga behov
som de kan ha svårigheter attklara.

4.9.7 Kultur och fritid
I bostad med särskild service ingår även kultur- och fritidsverksamhet, vilket skall bidra till att
bredda den enskildes sociala nätverk.
Inom gruppbostadens ram ska den enskilde ges stöd så att egna intressen och önskemål tas

tillvarata. Den enskilde ska Ë möjlighet att utveckla ett varierat socialt nätverk och ta del av,
eller själv utöva kultur- och fritidsaktiviteter som erbjuds både inom den kommunala
organisationen och i samhället ftir övrigt.
Utfüraren skall bistå den enskilde med planering för deltagande i kultur- och fritidsaktiviteter.
Det är verksamhetens ansvar att resurser ftirdelas på så sätt att den enskildes behov av kultur-
och fritid tillgodoses i enlighet med uppdraget.

4.9.8 Beslut
Beslut om insatsen bostad med särskild service ftir vuxna enligt 9 $ p 9 åir tillsvidare.

4.9.9 Uppföljning
Uppftiljningat av pågående insats ska göras en gång vartannat år ftjr att få underlag ftir
bedömning om insatsen ska avslutas, fortsätta eller fürÈindras.

4.9.10 Verkställighet
I Köping kommun lämnas utredning och beslut till den enhetschef som har ansvar att
verkställer beslutet. Varje beslut ska verkställas inom skälig tid.
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4.10 Daglig verksamhet enligt 9 S p l0 LSS

Insatsen daglig verksamhet har syfte att skapa meningsfull sysselsättning som ska bidra till
personlig utveckling, stimulans, gemenskap samt främja delaktighet i samhället.
Verksamheten ska yaÍa av habiliterande karaktär och ge miljöombyte, social gemenskap,

självkänsla och självfortroende, samt skapa en trygg och glädjefull meningsfull dag.

Deltagaren ska genom inflytande och medbestämmande ges möjlighet att påverka och
utforma innehållet av sin vistelse på sin dagliga verksamhet. Innehållet ska anpassas efter var
och ens behov, ftjrutsättningar, intressen och önskemåI. Detta innebär att verksamheten
ståindigt füråindras.
Insatsen daglig verksamhet kan beviljas till personer tillhörande personkrets I och 2 enligt
LSS. Förutsättningen är att brukaren är i yrkesverksam ålder över 18 år och under 65 âr,
saknar fürvärvsarbete och inte utbildar sig. Det finns möjlighet att ansöka om fortsatt beslut
gällande daglig verksamhet fram till 67 åtrs ålder hos handläggaren.

Den dagliga verksamheten bör innehålla aktiviteter med habiliterande inriktning och
stimulerande uppgifter. Syftet är att bidra till den personliga utvecklingen och främja
delaktigheten i samhället. Det övergripande målet bör vara att om möjligt utveckla den
enskildes ft)rutsättning till arbete. Daglig verksamhet omfattar personer i yrkesverksam ålder
Detta innebåir att den enskilde har rãtt aftvara kvar i daglig verksamhet i enighet med
allmänna pensionsregler som innebär rätt till fiirvärvsarbete till 67 åns ålder (HFD,2014-06-
24,mäI927-13).

4.10.1 Arbete eller studier
Vid behovsbedömning avseende daglig verksamhet åir det viktigt att pröva möjligheten till ett
arbete på den reguljåira arbetsmarknaden eller möjligheten till studier. Möjlighet till annan
sysselsättning bör prövas regelbundet under pågående insats.

4.10.2 Andra myndigheters ansvar
Arbetsftirmedlingen och Försåikringskassan är viktiga samverkansparter. Deras insatser och
beslut har betydelse fÌir hur insatsen ska bedömas. Exempelvis om den enskilda beviljats
aktivitetsersättning/varaktig sjukpenning från Försåikringskassan så kan bedömningen bli att
den enskilda inte har en tillräcklig
arbetsft)rmåga. Arbetsftirmedlingens insatser har betydelse ftir att prova den enskildas
arbetslormåga.

4.10.3 Olika former av daglig verksamhet
Daglig verksamhet sker i fijrsta hand i grupp men möjlighet till individuellt anpassade

Srheluppgifter ftirekommer i grupperna. Verksamheten qújuder qllvarierat utbud Ay o[ka
aktiviteter från sinnesstimulering av upplevelsekaraktär till mer produktionsinriktade
arbetsuppgifter.
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Det finns även möjlighet till integrerad daglig verksamhet ute på öppna arbetsmarknaden, i
füretag eller i övrig kommunal/offentlig verksamhet.

4.10.4 Resor och ersättning
Resor till och fran daglig verksamhet får deltagaren bekosta själv

4. I 0.5 Habiliteringsersättn ing
Kommunemabetalar viss ersättning till personer som deltar i daglig verksamhet, s.k.
habiliteringsersättning eller liknande. Syfte är att aktivt stimulera den enskilde att delta i
verksamheten. För Köpings kommun gäller timersättning.

4.10.6 Frånvaro från daglig verksamhet
Uteblir deltagaren fran daglig verksamhet under en längre period cirka en månad utan giltig
orsak kontaktar enhetschef handläggaren som beviljat insatsen. En uppfüljning sker om
behovet av daglig verksamhet kvarstår.

4.10.7 Beslut
Beslut om Daglig verksamhet ska anges i beviljade antal timmar per dagltillfÌille och ska vara
tidsbegråinsad.

4.10.8 Uppföljning
Uppftiljningaf av pågående insats ska göras en gång vartannat år ftir att få underlag ftir
bedömning om insatsen ska avslutas, fortsätta eller füråindras.
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4.11 lndividuell plan enligt l0 LSS
Nåir en insats beviljas ska den enskilde och eller dess vårdnadshavare/ftireträdare erdudas att
upprätta en individuell plan enligt l0 $ LSS. Planens syfte är aft ge en överblick över
planerade och beslutade insatser eller andra aktuella frågor utifrån brukarens behov. Den är
även till für att underlätta samordning och sekretess mellan till exempel landsting och
kommun.

4.11.1 UppJöljning
Planen ska ftiljas upp fortlöpande och minst en gång per år. Planen kan avslutas då det inte
låingre finns aktuella frågor att ta upp.

4.12 Samordnad individuell plan "SlP" enligt 2kap 7 S SOL och 3 f S HSL
I hälso- och sjukvårdslagen och i socialtjänstlagen inftirs likalydande bestämmelser om att
landsting och kommun tillsammans ska upprätta en individuell plan när den enskilde har
behov av insatser från både socialtjänst och hälso- och sjukvården.
Samordnad individuell plan, SIP, ska upprättas tillsammans med brukare om insatser från
både socialtjrinst och hälso- och sjukvård behöver samordnas.
En fungerande samverkan ffjrenklar den enskilde själv, och dess närstående då de inte
behöver lägga ner tid och energi pâ att själva samordna olika insatser som ges av kommunen
eller landstinget. En samordnad individuell plan, SIP, ska alltid upprättas tillsammaris med
den person som har behov av insatserna, det gäller oavsett personens ålder eller problem.
Meningen är att planen ska tydliggöra vem som gör vad.

4.13 Förhandsbesked enligt f G S LSS
Om en person som omfattas av LSS vill bosätta sig i en kommun, ska kommunen på ansökan
meddela ftjrhandsbesked om rätten till insatser enligt LSS fran kommunen enligt 9 $ LSS. Vid
prövning av en ansökan om ftirhandsbesked ska bestämmelserna i denna lag gälla.
Kommunen ska utan dröjsmål planera och fürbereda insatser som fürhandsbeskedet ger den
enskilde rätt till om han bosätter sig i kommunen. Förhandsbeskedet gäller under sex måLnader

räknat från den dag då insatserna blir tillgängliga ftir den enskilde.
Om behov av insatser enligt denna lag uppkommer under en tillftillig vistelse i en kommun
ska kommunen ge det stöd och den hjälp som omedelbart behövs.
Av prop. 1992193:159 framgår att "Avsikten att flytta till kommunen måste dock vara klar och
bestämd. Den enskilde kan exempelvis inte begära ftjrhandsbesked av flera kommuner für
samma tid".
Ett ftirhandsbesked innebär att den funktionshindrade fär veta vilka insatser han eller hon kan
erhålla, vilket ökar trygghet inftir inflyttningen till den nya hemkommunen.
Skyldigheten att tillhandahålla insatser inträder dock ftirst sedan sökanden flyttat till
kommunen. Inflyttningskommunen ska utan dröjsmål planera och fürbereda ftir att ta emot
den runl(tlonshmclracte personen med cle msatser lorhandsbeskedet ger r¿itt tlll n¿Ir han eller
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hon fl¡tat till kommunen. Det måste dock accepteras att det kan ta viss tid ftir
infl yttningskommunen att ordna exempelvis en gruppbostad.
Ett ftirhandsbesked som går den enskilde helt eller delvis emot kan med stöd av
bestämmelserna i 27 $ LSS överklagas.

4.14 Omvårdnad i LSS-insatser
Omvårdnad ingår i insatserna:
-Avlösarservice

- Korttidsvistelse
- Korttidstillsyn
- Familjehem
- Bostad med särskild service for barn och ungdomar

- Bostad med särskild service für vuxna samt

- Daglig verksamhet

För personlig assistans gäller stirskilda regler om omvårdnad, se vidare kapitel om personlig
assistans enligt 9 $ 2 LSS.
Med omvårdnad avses praktiska åtglirder fìir att stödja och hjälpa till med dagliga personliga
behov personer med funktionsnedsättning kan ha svårt att klara själva. I Socialstyrelsens
handbok till fiireskrifter och allmänna råd SOSFS 2002:9 om bostad med särskild service für
vuxna enligt 9 $ 9 LSS anges att omvårdnad kan ses som ett samlingsbegrepp som innehåller
både stöd och service som ska tillgodose individuella psykiska, fysiska och sociala behov.
Omvårdnaden är en nödvrindig del ftir att tillffirsäkra den enskilde goda levnadsvillkor och
begreppets innebörd har dåirfor stor betydelse. Omvårdnaden kan bestå av praktisk hjälp eller
varaav mer vägledande natur. Genom omvårdnaden kan hinder i den dagliga livsfüringen
undanröjas eller minskas.
Omvårdnad i LSS-insatser kan konkret innebära bland annat hjälp med att
- äta, dricka och ftirflytta sig

- sköta personlig hygien och att klä sig

- sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp

- kommunicera
- upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering, få stöd att delta i olika typer av aktiviteter
utanftir bostaden såsom att gäpå bio, promenera eller gå på café mm.

- göra tillvaron begriplig, ftirutsägbar och trygg, planera framåt
- göra tillgringlig den hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, rehabilitering och hjälpmedel
samt tandvård som den enskilde behöver

- misstankar om övergrepp och andra brott mot den enskilde polisanmäls
Se även Socialstyrelsens handbok Bostad med särskild service ftir vuxna enligt LSS - Stöd
ftir Rättstilltimpning och Handläggning (2003).
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4.1 5 Fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter
Fritidsverksamheter och kulturella aktiviteter ingår i insatserna
- bostad med särskild service ftir barn och ungdomar

- bostad med särskild service für vuxna

Syftet är att ge personer med omfattande funktionsnedsättning möjlighet att utifrån egna
önskemål kunna ta del av det allmåinna fritids- och kulturutbudet utifran individuella
fürutsättningar, både som åskådare och som aktiva utöva
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5. Lex Sara, anmälan och tillsyn

5.1 Lex Sarah
I LSS finns beståimmelser som reglerar vissa skyldigheter für anställda och de

som bedriver verksamhet när det gäller missft)rhållanden och påtaglig risk ftir
missftjrhållanden i verksamheten. Lex Sarah är en reguljär del av det
systematiska kvalitetsarbetet som enligl6 $ LSS ska bedrivas. Syftet med lex
Sarah åir att verksamheten ska utvecklas och att missfürhållanden ska
fiirebyggas samt, om de åinda uppstår, rättas till (prop. 2009110131). Syftet är
också att den enskilde får insatser av god kvalitet och att skydda den enskilde
från missftirhållanden.
Bestämmelsema om lex Sarah återfinns í7 kap 6 $ och l4kap 2-7 $$ SoL, i
23 e $ och24 a-g $$ LSS samt i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd SOSFS 20ll:5. Se även Socialstyrelsens Meddelandeblad Nr 6/201 1.

I24 a-g $$ LSS framgår attvar och en som fullgör uppgifter enligt LSS ska
medverka till att den verksamhet som bedrivs och de insatser som ges är av
god kvalitet. Den som uppmärksammar eller fär kännedom om ett
missftirhållande eller en påtaglig risk ftir ett missfürhållande som rör den som
får, eller kan kommai fräga für, insatser inom verksamheten, ska genast

rapportera detta till berörd nåimnd. Rapporteringsskyldigheten gäller också
den som handlägger åirenden enligt LSS. Ett missftirhållande eller en påtaglig
risk ftir ett missftjrhållande ska dokumenteras, utredas och avhjälpas eller
undanröjas utan dröj smål.

5.2 Anmälningsskyldighet till barns skydd
24 a $ LSS innehåller en påminnelse om att anmälningsskyldigheten i 14 kap.
1 $ SoL vid misstanke eller kåinnedom om att barn far illa också gäller om det
sker i samband med insatser enligt LSS.

5.3 Tillsyn
Enligt 25 $ Inspektion für vård och omsorg IVO har tillsyn över all
verksamhet enligt denna Iag.Lag(2012:940). Enligt 26 $ LSS innebär tillsyn
granskning av att verksamheter uppfyller krav och mål enligt lagar och andra
füreskrifter. IVO bedriver tillsyn inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten
samt verksamhet enligt lagen om stöd och service für vissa funktionshindrade
(LSS). Hälso- och sjukvården och socialtjänsten berör varje människa på
olika sätt i olika faser av livet, antingen direkt som patient eller brukare eller
som anhörig. Tillsynen ska bidra till en säker vård och omsorg av god kvalitet
och arbeta på étt sådant sätt som bäSt gagnaf iård- och omsorgs-agarna.
Enligt socialtjänstlagen ansvarar varje kommun für socialtjänsten inom sitt
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område, och har det yttersta ansvaret ftir att enskilda fär det stöd och den hjälp
som de behöver. Inom socialtjåinsten bedriver IVO bland arnat tillsyn över
handläggning av ärenden, hur kommunerna bedriver uppsökande verksamhet
samt själva utftirandet av insatserna.
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6. Handläggning av ¡nsatser enl¡gt LSS

6.1 lnkommande information - LSS
Varje ärende där någon enskild ar part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som
möjligt utan att säkerheten eftersätts. Vid handläggningen ska myndigheten beakta
möjligheten att själv inhämta upplysningar och yttranden från andra myndigheter, om sådana

behövs. Myndigheten ska sträva efter att uttrycka sig lättbegripligt. Aven pã andra sätt ska
myndigheten underlätta för den enskilde att ha med den att göra (7 $ FL).

Varje myndighet ska lämna upplysningar, vägledning, råd och annan sådan hjälp till enskilda i
frågor som rör myndighetens verksamhetsområde. Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som
är lämplig med hänsyn till frågans art, den enskildes behov av trjälp och myndighetens
verksamhet.
Frågor fran enskilds ska besvaras så snart som möjligt. Vid behov bör myndigheten håinvisa
den enskilde till rätt myndighet. (4 $ FL)
Myndigheten ska ta emot besök och telefonsamtal fran enskilda. Om särskilda tider ftir detta
är bestämda ska allmänheten underrättas om dem på lämpligt sätt.
Myndigheten ska se till att det åir möjligt ftir enskilda att kontakta dem via telefax, epost och
att svar kan lämnas på samma sätt (4 $ FL).

Insatser enligt LSS lagen ska ges den enskilde endast om han begär det. Om den enskilde är
under 15 år eller uppenbart saknar ftirmåga atf pä egen hand ta ställning i frågan kan
vårdnadshavare, god man, ftirmyndare eller ftirvaltare begåira insatser åt honom (8 $ LSS).
LSS saknar tvångsbestämmelser. Även om en person har rätt till insatser enligt LSS kan de

bara ges under ft)rutsättning att den enskilde begär insatsen.

Den som tillhör LSS personkrets har rätt till bistand och andra insatser enligt annan
lagstiftning, exempelvis socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. LSS kan därmed ses

som en kompletterande lagstiftning, som träder in när annan lagstiftning inte räcker till for att
garantera den enskilde med funktionsnedsättning goda levnadsvillkor.

Enligt 1$ socialtjänstlagen ska Vard- och omsorgsnämndenen utan dröjsmål inleda utredning
av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till nåimndens kåinnedom och som
kan ftiranleda någon ätgärdav nålmnden.
Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse ftir ärendets avgörande skall
tillvaratas på ett såikert sätt.
LSS innehåller inte nägrabestämmelser som reglerar hur ett ärende ska handläggas. Det
innebär att det är ftirvaltningslagens bestämmelser om handläggning som tillämpas. Dåiremot
finns bestämmelser i LSS lagen i2l a -21 d $$ om dokumentation.
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6.2 lnformation
Vid ftirfrågan och i samband med utredning av behov ska LSS-handläggaren informera den
enskilde både muntligt och skriftligt bl.a. om kommunens insatser, handläggnings- och
beslutsgång, rätten till insatser, avgifter, sekretess och rätten att överklaga beslutet.

6.3 Begäran om stöd och serv¡ce enligt LSS
Insatser enligt LSS kan begäras av:

- Vuxna personer, dvs fran 18 år, ska själva begara insatser
- Vuxna personer som saknar ffirmåga attpåt egen hand ta ställning i frågan kan

füreträdas av god man eller ftirvaltare.
- Vårdnadshavare begär insatser ftir barn som är under 15 år
- Vårdnadshavaren begär insatser für bam som fyllt 15 år men inte 18 år om barnet

saknar ftrmåga attpä egen hand ta ställning i frågan.
- Om barnet är 1 5 ar men inte t'llt 1 I år och har ftirmåg a aft ta ställning i frågan ska

både barnet och vårdnadshavaren begära insatser.
- Om barnet har två vårdnadshavare ska båda begära insatsen.
- En ftirmyndare kan också vara behörig sökande.

Barn och unga som är placerade utanftir det egna hemmet med stöd av LVU på grund av
brister i hemftirhållandena eller på grund av sitt eget riskffllda beteende är det socialnåimnden
som beståimmer över vårdens innehåll och var vården ska ges

En begäran från andra än de som anges ovan kan inte godtas. Som exempel kan nämnas en
begäran från socialnämnd, social tjänstman, ftirälder till en vuxen person, skola,
kontaktperson, personal i LSS-verksamheter eller enskild assistanssanordnare.

6.4 Dokumentat¡on

6.4.1Utredning
Begreppet utredning gäller lor all verksamhet som behövs für att göra det möjligt für en
myndighet att kunna fatta beslut eller låimna ett begåirt yttrande i ett ärende. Utredning
anvåinds också som ett sammanfattande begrepp frtr den slutliga dokumentation som själva
utredningen utmynnar i. Syftet med en utredning lir att ge beslutsfattaren ett tillftirlitligt
beslutsunderlag och att ge en grund ftir valet av fortsatta insatser.

6.4.1.2 Att inleda en utredning
Nären person ansöker om insatserenligt LSS ska nåimnden utan drulismål inleda enutredning.
Ansökan kan vara muntlig eller skriftlig. Om ansökan är muntlig ska den dokumenteras.
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I LSS finns inga särskilda regler om hur en utredning ska inledas. Utredningar enligt LSS
omfattas i stället av bestämmelserna i ftirvaltningslagen (FL). Där framgår bland annat att alla
ärenden som rör enskilda ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som möjligt utan att
säkerheten eftersätts.
Om den enskilde behöver någon insats under utredningstiden ska behovet utredas och avgöras
genom ett särskilt beslut. Detta kan t.ex. bli aktuellt nÈir en person begär insatser enligt LSS
eftersom personkretsfrågan kan ta lang tid att avgöra. Under tiden kan beslut om insatser
fattas med stöd av socialtjänstlagen.

Att olika stödjande åtgärder vidtas under utredningstiden påverkar dock inte kraven på
skyndsam handläggning av en ansökan eller begäran om insatser (JO 1978179 s.144).

6.4.1 .3 Utredningens omfattning
En utredning består av behovsbeskrivning, bedömning inklusive personkretsbedömning. I
bedömningen ska man ta fasta på det som är speciellt for den enskilde.
En behovsbeskrivning bör omfatta uppgifter om den enskildes livssituation i de delar som är
relevanta ft)r behovsbedömningen. Relevanta uppgifter kan vara bakgrund,
funktionsnedsättning/diagnos/hälsotillstånd, familjesituation, bostad, nätverk,
skola/utbildningiftirskola/skolbarnomsorg, arbete och
arbetslivserfarenhet/sysselsättningldaglig verksamhet, intressen, deltagande i samhällslivet,
ekonomi, tidigare, pågående eller planerade insatser från andra huvudmän.
Utredningen ska vara tillräckligt omfattande for att kunna ge ett tillfredsställande underlag ftir
beslut, men fär inte innehålla andra uppgifter än vad som är nödvändigt für utredningens
syfte.
Utredning och bedömning ska genomfüras i samråd med den enskilde och beslutet ska bygga
på en helhetssyn där håinsyn tas till sociala, medicinska, psykologiska och pedagogiska behov.
Den enskildes önskemål och ftirslag ska prövas. Anhöriga, närstående eller füreträdare ska om
den enskilde så önskar, beredas möjlighet att ge sina synpunkter. Utredningen ska även
omfatta mål ftir insatser som füreslås.

6.4.1 .4 Behovsbedömning
En ftirutsättning ñr rätt till insatser är en noggrann och allsidig individuell bedömning. Det
ftirutsätter i sin tur god kännedom om olika funktionsnedsättningar, deras upphov, variationer
och betydelse ftjr möjlighetema att leva ett liv så likt andras som möjligt och i gemenskap
med andra. Det är viktigt att fürstå hur funktionshinder uppstår i forhållandet mellan den
enskilde och dennes omvärld. Vidare behöver utredas i vilken mån funktionshinder kan
ftirenklas, t.ex., hjälpmedel, bostadsanpassning, habilitering och rehabilitering.
Behovsbedömningen ska ge svar på vilka insatser den enskilde behöver ftir att uppnå goda
levnadsvillkor.
Behovet av insatser ska bedömas utifrån behovsbeskrivningen och den enskildes individuella
ftjrutsättningar och önskemål. En mycket viktig utgångspunkt är att bistandshandläggaren,
florutsatt att den enskilde samtycker, vid behov samverkái med ftireträdare ftir andra

Vård & Omsorg - Förslag till vägledningsdokument gällande LSS i Köpings kommun Sida 48



xöprNcs KoMMUN TJANSTESKRIVELSE

Datum

20t7-04-20

Vård & Omsorg
Hurija Prnjavorac

huvudmän och myndigheter till exempel Handikappcentrum, Försäkringskassan,
Arbetsftirmedlingen och anhöriga.

6.4.1.5 Kommunicering och rätt till företräde inför nämnden

Ä¡enden som gäller insatser enligt LSS till enskilda ska som huvudregel kommuniceras innan
beslut. Kravet på kommunicering enligt 17 $ FL innebär att Vård och omsorgsnämnd inte får
fatta beslut utan att den enskilde har underrättats om uppgifter som tillftirts ärendet av någon
annan och fått möjligheter attfira sig. Undantag är om beslutet inte går den enskilde emot,
om uppgiften saknar betydelse ftir beslutet eller om det är uppenbart obehövligt att
kommunicera.
Enligt 8 a $ LSS har den enskilde rätten att muntligen vid besök lämna uppgifter inftir
nåimnden, om det inte finns särskilda skäl mot det.

6.4.1.6 Beslut

Ett ärende avgörs alltid genom ett beslut. Ett beslut i ?irendet ska fattas direkt när en utredning
är slutford oavsett om beslutet kan verkställas eller inte vid denna tidpunkt. Alla beslut ska
skriftligen omgående meddelas den enskilde.
Beslutet ska vara tydligt och begripligt ftir den enskilde. Av beslutet ska klart framgå
-vad den enskilde ansökt om
- omfattas av någon av lagens personkrets enligt I $ LSS
-vilka insatser som beviljats och i vilken omfattning, samt vad i ansökan som eventuellt avslås

-ftir hur lång tid beslutet gäller

- motivering till eventuellt avslag
-beslutsdatum och handläggarens namn

De skäl till att begärd insats avslås och som anges som motivering fiir avslag, ska utgå från
den enskildes faktiska livsforhållanden.
Varje nytt beslut (gäller även beslut som fattas i samband med uppftiljning) ska gå att koppla
till en aktuell utredning kring insatsen.

6.5 Den ensk¡ldes rätt att påverka utformningen av insats
I LSS alla insatser bygger på frivillighet och med beaktande av den enskildes integritet.
Insatserna ska utformas i samråd med den enskilde och han eller hon ska ha största möjliga
inflytande över hur insatserna planeras och utfürs.

6.6 Verkställighet
Beslut om bifall på begäran om insatser enligt LSS ska verkställas omedelbart, dvs. direkt.
Om det finns skäl som medlort att beslutet inte verkställts ska de dokumenteras.
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6.7 Beställning av insats
Utredning, planering och beslut sammanfattas i en beställning som skickas till utftiraren av
beviljad insats. Beställningen ska innehålla de uppgifter som bedöms nödvändiga für att
utfüraren ska kunna genomftira ett beslut om beviljad insats på ett ändamålsenligt och säkert
sätt (SOSFS 2006:5). Uppgifterna lämnas efter den enskildes samtycke.

6.8 Omprövning - LSS
Biståndshandläggare ska genomfüra regelbundna omprövningar av beslutade insatser enligt
LSS enligt ftiljande:
- Minst en gång per ar avseende personlig assistans, ledsagarservice, kontaktperson,

avlösarservice i hemmet, korttidsvistelse utanfür det egna hemmet
- Minst en gång per halv år avseende boende i familjehem eller bostad med särskild service
ftir barn och ungdomar
- Minst en gång per år avseende individuell plan.
- Minst en gång vartannat år avseende daglig verksamhet och bostad med s¿irskild service für
vuxna.

6.9 Overklagande - LSS
Ett beslut fär överklagas av den som beslutet angär, om det har gått honom emot och beslut
kan överklagas (22 $ FL).
Ett beslut överklagas skriftligt. I skrivelsen ska klagande ange vilket beslut som överklagas
och den ändring i beslutet som den enskilde begär. Den ska ha kommit in inom tre veckor
fran den dag då klagande fick del av beslutet. Har skrivelsen inte inkommit i tid ska
överklagandet awisas. Skulle överklagan innehålla nya uppgifter av sådant slag att en
omprövning med stöd av 27 $ ftirvaltningslagen ska göras av handläggaren måste ftiljande
f,rnnas:

- beslutet är uppenbart oriktigt
- ändringen kan ske snabbt och enkelt
- ändring Èir inte till nackdel für den enskilde
Om omprövningen inte medftir sådana åindringar i beslutet som myndigheten har rätt att
ändra, ska överklagan skickas skyndsamt (normalt inom en vecka) till ftirvaltningsrätten.

Om klaganden är en part som ftireträder det allmänna och beslutet överklagas till en
ftirvaltningsrätt eller kammarrätt, ska överklagandet dock ha kommit inom tre veckor fran den
dag då beslutet meddelades (23 $ FL).
Bistandshandläggare inom biståndsenheten ska vara behjälplig att överklaga beslutet om den
enskilde så önskar. Detta innebär att handläggaren hjälper den enskilde med skrivelsen där det
ska anges vilket beslut överklagan gäller och den ändring i beslutet som den enskilde begär.

Skrivelse ska dateras och den enskilde ska skriva under överklagan.
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Kontaktperson

Syftet med kontaktperson
Kontaktperson kan beviljas både enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (1993:387), LSS.
Förarbetena till lagama visar att syftet med en kontaktperson är liknande i båda
fallen. En kontaktperson genom SoL ska enligf lagtexten hjälpa den enskilde och
hans eller hennes närmaste i personliga angelägenheterl och propositionen
ftlrtydligar att det innebär ett personligt stöd och att hjälpa till på olika sätt, samt
att hjälpa den enskilde till en meningsfull sysselsättning2. LSS som lag talar bara
om att den enskilde ska tillftjrsåikras goda levnadsvillkor genom insatsen3, men
propositionen menar att en viktig uppgift är attbrfia den enskildes isolering
genom samvaro och hjälp till fritidsverksamheta.

Kontaktfamilj och stödfamilj

Kontaktperson enligt SoL kan också ges i form av kontaktfamilj. För enkelhetens
skull används uttrycket kontaktperson i det här dokumentet - ftirutom nåir

specifika regler gäller ftir familjer.

Stödfamilj enligt LSS är däremot en form av korttidsvistelse och har ett annat
syfte och en lite annan handläggningsprocess. Avsnittet om erscittning gdller dock
dvenþr stödfamiljer.

Rätten till kontaktperson
Rätten till kontaktperson enligt båda lagarna finns om behovet inte kan tillgodoses
på annat sätt5. Det innebåir aÍträftentill insatsen inte hnns om redan existerande
verksamheter eller andra lämpliga insatser av frivilliga - till exempel anhöriga
eller gruppverksamheter - redan fyller behovet.

D¿irftir beviljas inte kontaktperson om den enskilde har ett fungerade kontaktnät.
Och ansökningar av personer som bor i bostad med särskild service eller särskilt
boende handläggs restriktivt eftersom behovet i vanliga fall tillgodoses inom
ramen ftir boendet. Kontaktperson beviljas normalt sett inte heller für personer
som redan har personlig assistans eller ledsagning.

Med det sagt åir varje individs behov unikt och restriktivitet betyder inte ftirbud
mot att bevilja om särskilda skäl finns.

r3kap.6bgSoL

' Prop. 1979/80:1, s. 227 -228

'7çzstLSS
o Prop. 1992/93:159, s.75

'4 kap, I $-SoL,7 $ LSS
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Barnperspektivet

Sverige har ratificerat FN:s bamkonvention. Konventionen bestar av 54 artiklar
som utgör en helhet, men har fyra grundläggande och vägledande principer som
alltid ska tas håinsyn till vid frågor som rör bam:

o Alla barn har samma rättigheter och lika värde

o Barnets bästa ska beaktas vid alla beslut som rör barn

o Alla barn har rätt till liv och utveckling

o Alla barn har raff aftuttrycka sin mening och få den respekterad6

Både LSS och SoL fastställer barnkonventionen och nåir en åtgtird eller insats rör
ett barn ska ovanstående punkter vägas in7. Det innebåir bland annatatt barnet ska
ñ relevant information och möjlighet att framftjra sin åsikt. Om barnet inte
framftir sina åsikter ska de klargöras så långt det är möjligt på annat vis, till
exempel genom inhåimtande av information från anhöriga eller närstående.
Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i ftirhållande till barnets ålder och
mognads.

U ppdraget som kontaktperson
En kontaktperson åir ett icke-professionellt stöde som i fiirsta hand ges när
anhörigkontakt saknas eller behöver kompletteras. Det ställs inga krav på någon
såirskild yrkeskompetens, utan kontaktperson kan vem som helst bli som har ett
stort engagemang och intresse ffir andra människor.

Kontaktpersonen är inte någon legal ftireträdare för den enskilde och kan därftir
inte ftireträda personen när det gäller att till exempel ansöka om insatser enligt
SoL eller LSS. Om den enskilde behöver sådan hjälp ska handläggaren istället
anmäla till överftjrmyndaren att det finns behov av exempelvis god man.

Den som blir kontaktperson åt någon ska ha ett skriftligt avtal med ftirvaltningen.
I avtalet skrivs uppdragets omfattning och tider.

Kontaktpersonen har tystnadsplikt och det ska också tydligt framgå av avtalet att
den som åtar sig uppdraget åir informerad om tystnadsplikten och vad den innebär.

6 Sammanfattningen är hämtad från UNICEF Sverige
t 6a g LSS, l kap.2 g SoL
t 8 ç LsS, 11 kap. 10 g sol.
e PropJ997/93:159;s36
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Handläggning

Utredning
Innan insatsen kontaktperson kan beviljas görs en utredning. En utredning kan
bara starta om en ansökan eller begäran kommit in10 och det är en
bistandshandläggare som genomftir utredningen.

Beslut
Uppdragets omfattning beslutas utifran varje enskild individs behov.
Kontaktperson beviljas ftir högst tvä âr i taget. I beslutet anges hur ofta kontakt
ska ske mellan den enskilde och kontaktpersonen.

Genomförandeplan
När beslut om kontaktperson fattas skrivs en enkel genomfürandeplan. Det är en

plan som beskriver hur en beslutad insats rent praktiskt ska genomftiras.
Genomftirandeplanen upprättas tillsammans med den enskilde och
kontaktpersonen. Syftet med planen Èir att skapa en tydlig struktur och ett bra
underlag ftir uppfiiljning. Genomftirandeplanen ska dokumenteras och
undertecknas av både berörd enhetschef(den som har huvudansvaret für den
enskildes omva¡dnad) och den enskilde eller dess füreträdare.

Uppföljning och dokumentation
Bistandshandläggaren har ansvar ftir att fortlöpande ftilja upp och dokumentera
ärendet. Handläggaren bedömer om insatsen ska fürËindras, fürlängas eller
avslutas. Uppñljningen sker utifran genomftirandeplanen och med utgångspunkt i
om den enskilde vill ha stöd även i fortsättningen.

Omprövning och avslut
Det åir viktigt att insatsen omprövas när livssituationen ffjrändras. Till exempel om
den enskilde flyttar in i ett boende. Biståndshandläggaren utreder om den enskilde
under de nya ftirhållandena har fortsatt rätt till kontaktperson. Om den nya
situationen gör så att den enskildes behov av social samvaro och stöd nu fylls av
exempelvis personal på boendet ska insatsen avslutas.

Handläggarens dokumentation i ärendet är ett viktigt underlag vid omprövning.

Kontaktperson på annan ort
Om det finns brukare som vistas i annan kommun och ansöker om kontaktperson
hos oss som hemkoÍrmun är det en biståndshandläggare här som gör utredningen,
bedömer behovet och fattar beslut. Kontaktpersonen rekryteras sedan av
vistelsekommunen. Ersättning och arvode bestäms av oss som beslutande
kommun och vistelsekommunen fakturerar oss kostnaden.

193-kap-6b $-SoL;8 $ LSS
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Rekrytering och handledning
Förarbetet till LSS menar att kommunen har en roll i att aktivt arbeta fiir att
måinniskor ska engagera sig som kontaktpersonerll.

Ansvaret ftir rekr¡ering, handledning och utvärdering av kontaktpersonerna
ligger på ansvarig enhetschef. Rekrytering, handledning och utvärdering ska ske
med utgangspunkt i att den enskildes eget val av person bör vara avgörande für
vem som utses till kontaktperson,l2 och att man bör fä en kontaktperson som man
kåinner fürtroende für. 13

Prop. 1992193 : I 59, s.75
Prop. 1992193 :159, s.7 6

ll
t2

l3
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Ersättning
Ersättning lor uppdraget betalas enligt de rekommendationer som Sveriges
kommuner och landsting, SKL, ger i sina fuliga cirkulåir. Ersättningen beräknas
utifrån prisbasbeloppet och ftiljer de ändringar som sker av det år fran år. Det ges

ut ett cirkulär ftir SoL och ett für LSS, och ansvarig enhetschef har ansvar för att
avtal skrivs enligt rätt ersättningsnivåer varje år.

Ersättningen består av två delar - en arvodesdel och en omkostnadsdel. Båda
delarna är beskattningsbaral a.

Arvode
Arvodet åir ersättningen för den tid som uppdragettar. Arvodet prövas individuellt
utifran vilken arbetsinsats uppdraget kräver. Exempelvis fär en kontaktperson som
har kontakt med den enskilde i stort sett dagligen mer arvode än en kontaktperson
som har kontakt en gång i veckan. Det är ansvarig enhetschefsom utifrån
utredning och beslut bedömer vilken storlek på ersättning varje enskilt uppdrag
ska ñ.

Kontaktpersoner ffir arvode i procent av prisbasbeloppet per månad. Familjer ffir
arvode per dygn.

Arvodesn ivåer för kontaktfam i ljer (och stödfam i ljer)

För familjer gäller olika arvode beroende på vilken grupp den man stödjer
tillhör1s:

Grupp L Barn 0-12 ùr med lättare funktionsnedsättning

160-240 procent av prisbasbeloppetr6.

Klarar av- och påklädning, äter själv, sköter hygien utan större hjälp.
Kan delta i det vanliga familjelivet och kan sysselsätta sig själv.
Sover på nätterna.

Grupp 2 Barn, ungdomar och vuxna med måttlig funktionsnedsåittning

240 -320 procent av prisbasbeloppet.

Behöver hjälp ftir att klara det som kallas aktiviteter i dagligt liv,
ADL. Kan sysselsätta sig själv, leka och titta på TV kortare stunder.
Kan delta i det vanliga familjelivet, men behöver extra stöd. Har ett
visst behov av stöd nattetid.

to De kan dock vara avdragsgilla - kontrollera med gällande skatteregler
15 Gruppindelningen med procentsatser är tagna från det handläggarstöd ldr LSS och
kontakþerson som antogs av vård- och omsorgsnämnden 2012 - VON $ 10812012, Diarienummer
vo20t2/176,731

-1!3¡sçsn¡sa¡sen gäller per år. Beloppet delas-sedan med 365 for att ñ-frarn dygnsbeloppot
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Grupp 3 Barn, ungdomar och vuxna med omfattande
funktionsnedsättning, flerfunktionsnedsättning eller svår autism

320-400 procent av prisbasbeloppet

Vaknar ofta på nätterna och har vakna perioder nattetid. Kan inte
sysselsätta sig själv, kräver hundra procent uppmärksamhet och
behöver hjälp med ADL. Kan inte delta i det dagliga familjelivet.
Utåtagerande.

Omkostnadsersättning
Omkostnadsersättningen ska ersätta uppdragstagaren ftir de merkostnader som blir
av uppdraget. För familjer rör det sig om att tÈicka kost, logi, ftjrbrukningsartiklar,
gemensamma hushållsavgifter, slitage, telefon och vissa aktiviteter. För
kontaktpersoner handlar det om ersättning ftir till exempel biljetter, frka,mat,
telefon och resor med kollektivtrafik i närområdet.

Kontaktpersoner fär omkostnadsersättning i procent av prisbasbeloppet per
månad. Familjer ñr ersättning per dygn.

Omkostnader för den som har kontaktperson
Den enskilde eller dess vårdnadshavare betalar själv de kostnader som blir fiir
egen del. Det kan gälla kostnader für fritidsaktiviteter ftir den som är hos en
familj, eller biljetter, fika och liknande fiir den som gör en aktivitet tillsammans
med en kontaktperson.

När ett barn eller en ungdom bor i familj fär familjen ersättning från kommunen
ftir extra kostnader für mat. Men det är vårdnadshavaren till barnet som ska stå ftir
den kostnaden, inte kommunen. Familjen rapporterartt dä.fü. in antalet måltider
barnet ätit och en handläggare hos oss debiterar sedan vårdnadshavaren det belopp
den ska betala.

Reseersättning
Kontaktpersoner och kontaktfamiljer/stödfamiljer kan Ë reseersättning vid längre
resor. Man får då ersättning ftir halva miltalet nåir resan överstiger 10 mil. Resan
ska vara planerad tillsammans med handläggaren och fär göras max två gånger
per år.

. {Â
FOrSaKflng'-

Hemförsäkring

Kontaktfamiljer och stödfamiljer ska ha en hemftlrsäkring med allrisk och
behöver inftir uppdraget kontrollera att lorsäkringen gäller även ftir den man
stödjer.
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Om den man stödjer har orsakat skador som omfattas av hemfürsåikringen gör
uppdragstagaren en anmälan till sitt fürsäkringsbolag och bör även anmäla det till
nämnden, via ftlrvaltningen.

Komm u nens ansvarsförsäkri ng

Ett viktigt komplement till hemftirsäkringen är kommunens ansvarsfiirsäkring
som gäller vid personskada eller sakskada som uppstår under uppdraget. Den
gäller under tiden bamet vistas hos familjen, eller tiden kontaktpersonen
spenderar med den enskilde.

Om skada uppstår bör uppdragstagaren omgående göra en anmälan till nämnden.
Det gör man genom att kontakta ftirvaltningen. Vi låimnar ärendet direkt vidare till
fürsäkringsbolaget utan att våirdera anmälan - det åir inte vårt uppdrag att avgöra
om det rör sig om ett forsäkringsfall eller inte. Försäkringsbolaget tar kontakt med
uppdragstagaren, utreder och reglerar de fall som omfattas av fürsäkringen.

Ansvarsftirsäkringen omfattar inte skador som orsakats av besökande till den man
stödjer, exempelvis anhöriga eller bekanta.
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