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Riktlinjernas målgrupp och avgränsning 
Riktlinjerna avser beslut om insats enligt lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade, LSS. 

Syftet med riktlinjerna 
Syftet med riktlinjerna är att stärka rättssäkerheten genom att skapa ett enhetligt 
synsätt vid bedömningar och att säkerställa att personer med likvärdiga behov 
bedöms på liknande sätt. Riktlinjerna ska samtidigt ge stöd och vägledning i 
arbetet vid bedömning om insats enligt LSS.  

Riktlinjerna är vägledande vid beslut enligt LSS, de ska tillämpas inom ramen för 
LSS och med beaktande av dess bestämmelser om helhetsbedömning och 
individuell prövning.  

Socialförvaltningens värdegrund 
Socialnämnden beslutade 2013 om förvaltningens värdegrund. Värdegrundens 
syfte är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt arbete i 
socialnämnden. Målet är att förbättra, bibehålla eller kompensera livsvillkoren 
för den enskilde. Socialförvaltningens värdegrund byggs upp av gemensamma 
normer och värderingar som ska styra det dagliga arbetet i syfte att nå 
verksamhetens mål. Värdegrunden tydliggör förhållningssätt, bemötande och 
förhållning till omvärlden. 

De tre huvudpunkterna i socialförvaltningens värdegrund är följande: 

• Trygghet 

• Inflytande och delaktighet 

• Professionellt bemötande 

 

Värdegrunden är vägledande och utgör de förhållningssätt som kommunens 
anställda ska arbeta efter. Värdegrunden måste alltid sättas i sammanhang med 
beviljad insats och lagstiftning inom aktuellt område.  

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 
Dessa riktlinjer utgår från lag (1993:387) om stöd och service till vissa 
funktionshindrade och förhåller sig till aktuell rättspraxis, förarbeten till gällande 
lagar samt lagtext. Riktlinjerna gäller för handläggning av rätt till stöd enligt LSS 
för alla åldersgrupper.  

I LSS tydliggörs att lagens syfte är att människor med funktionsnedsättning ska få 
möjlighet att vara delaktiga i samhällslivet och leva som andra människor. I LSS 
och vid bedömning om rätt till stöd enligt LSS finns således en del begrepp som 
har betydelse. Dessa framhävs i lagtext samt i förarbeten och har därmed en 
betydande del vid bedömning. 

Personkrets 

I 1 § LSS beskrivs vilka tre personkretsar som kan ha rätt till insats enligt LSS: 

• utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd, 

• betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, 
eller 

• andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 
inte beror på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 
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svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov 
av stöd eller service. 

Goda levnadsvillkor 

Den enskilde ska genom insats enligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. 
Begreppet goda levnadsvillkor saknar en exakt definition i förarbeten till 
lagstiftningen, men tyder på att det är något mer än skälig levnadsnivå som 
benämns i socialtjänstlagen. Vid bedömning av vad som anses vara goda 
levnadsvillkor använder LSS-handläggare rådande praxis som stöd samt 
diskussion med kollegor vid gemensamma samråd. 

Leva som andra 

I LSS tydliggörs att personer med funktionsnedsättning ska få möjlighet att leva 
som andra. Detta medför att det i bedömning om rätt till insats är av betydelse att 
ha utgångspunkt i vad annan person i samma ålder som den enskilde, utan 
funktionsnedsättning, kan antas klara av samt ha behov av.  
 
Föräldraansvar 
Föräldrar till barn med funktionsnedsättning har, liksom alla föräldrar och 
vårdnadshavare, ett ansvar att ta hand om barnet i enlighet med föräldrabalken. 
Detta medför att vid bedömning om rätt till insats enligt LSS tas föräldraansvaret 
med i beaktande, om insats gäller ett barn. Insatser enligt LSS täcker således inte 
sådant som föräldrar vanligtvis hjälper och stöttar sitt barn med, det som ingår i 
föräldraansvaret angående bland annat omvårdnad, trygghet och en god fostran 
(6 kapitlet 1 § föräldrabalken).  

Barnperspektiv 
Inför att barnkonventionen infördes som lag i Sverige gjordes en utredning, SOU 
2016:19, kring barnets bästa och hur det beaktas i bland annat LSS-ärenden. Det 
konstaterades att barnets bästa inte ska vara ett kriterium för att bevilja eller 
avslå en insats. Detta då det kan finnas risk att bedömning om rätt till insats inte 
blir rättssäker. Däremot framhävdes det att barnets bästa är viktig genom att 
barnets åsikter tydliggörs i utredningen samt att barnets bästa ska beaktas vid 
genomförandet av insats. Detta framhävs även i 6 a § LSS där det framgår att 
barnets bästa ska beaktas vid en åtgärd som rör ett barn. I 8 § LSS tydliggörs även 
att barn har rätt att få relevant information och att barnet ska ges möjlighet att 
framföra sina åsikter. Barnets åsikter ska tillmätas betydelse i förhållande till 
barnets ålder och mognad. Detta medför att LSS-handläggaren behöver träffa det 
aktuella barnet och involvera barnet i utredningen på en, för barnet, lämplig nivå. 

Informationsskyldighet 
I samband med utredning ska LSS-handläggare informera om andra relevanta 
samhällsinsatser som kan vara aktuellt i det enskilda fallet. Detta kan exempelvis 
vara ersättningar från Försäkringskassan. LSS-handläggaren ska också informera 
om att beslut om insats enligt LSS kan påverka omvårdnadsbidrag från 
Försäkringskassan. Information ska också lämnas om att beviljade insatser enligt 
LSS kan påverkas om den enskilde blir beviljad ytterligare insats enligt LSS. 

Kommuner har fått en utökad informationsskyldighet gentemot medborgare. 
Informationsskyldigheten avser att det finns hjälp och stöd att ansöka om hos 
kommunen och ska ges när en person har fått avslag på ansökan om 
assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken hos Försäkringskassan. Detta 
regleras i 15 b § LSS. Vid en sådan situation meddelar Försäkringskassan LSS-
handläggare i kommunen om att den enskilde har fått avslag. LSS-handläggaren 
skickar då ut ett informationsbrev där det framgår information om hjälp och stöd 
som finns inom kommunen samt var den enskilde kan vända sig för att ansöka 
eller för att få mer information. 
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Ansvarig kommun 

Folkbokföringskommun 
För att insatser enligt LSS ska vara aktuella behöver personen vara folkbokförd i 
aktuell kommun. Det är således den kommun där den enskilde är folkbokförd 
som är ansvarig.  

När ett barn är placerat i familjehem 
Undantag från att folkbokföringskommunen är ansvarig är om ett barn är 
placerat i familjehem genom insats från socialtjänsten. Vid en sådan situation är 
det den kommun som har den pågående insatsen om placering som är ansvarig, 
även för beslut om stöd enligt LSS.  

Annan placering 
Undantag från att folkbokföringskommunen är ansvarig kan även vara om en 
person av annat skäl är placerad i en annan kommun. Detta kan exempelvis vara 
om en kommun valt att köpa plats inom bostad med särskild service i en annan 
kommun än den egna. Vid en sådan situation är det den kommun som köpt 
plats/placerat en person som är ansvarig för att utreda och fatta beslut om 
ytterligare insatser om behov uppstår samt har uppföljningsskyldighet.  

Förhandsbesked 
Om den enskilde vill flytta till en annan kommun än den som den enskilde är 
folkbokförd i finns möjlighet att ansöka om förhandsbesked enligt 16 § LSS. Detta 
innebär att den enskilde kan ansöka om stöd enligt LSS innan den enskilde är 
folkbokförd i den kommunen. Syftet med detta är att insatser ska kunna 
verkställas så fort som möjligt efter att den enskilde väl har flyttat till den nya 
kommunen. Ett beslut om förhandsbesked enligt 16 § LSS är giltigt i sex månader 
från det att insatsen finns tillgänglig för den enskilde. 

Asylsökande 
Migrationsverket har det övergripande ansvaret för mottagandet av asylsökande. 
I lagen (1994:137) om mottagandet av asylsökande med flera, LMA, återfinns 
regler om bland annat bistånd till denna grupp. Detta innebär att insatser enligt 
LSS först kan bli aktuella när enskilde har uppehållstillstånd och därmed ett 
svenskt personnummer.  

Handläggningsprocessen 

Individens behov i centrum (IBIC) 
Vid bedömning enligt LSS används i Kumla kommun det nationella arbetssättet 
”Individens behov i centrum” (IBIC) i samtliga ärenden. IBIC är ett behovsinriktat 
och systematiskt arbetssätt för att bedöma behov. 

Utredning av en ansökan görs utifrån den enskildes behov inom elva 
livsområden: 

Lärande och att tillämpa kunskap: Inlärning, söka kunskap, lösa problem, fatta 
beslut  

Allmänna uppgifter och krav: Dagliga rutiner, passa tider, hantera stress, följa 
medicinska råd 

Kommunikation: Göra sig förstådd, ta emot information  

Förflyttning: Röra sig på olika sätt, bära föremål  
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Personlig vård: Tvätta sig, klä på sig, toalettbesök, äta och dricka  

Hemliv: Laga mat, städa, tvätta och andra hushållssysslor 

Mellanmänskliga interaktioner och relationer: Kontakt med släkt, vänner och 
myndigheter, samspel  

Utbildning, arbete, sysselsättning och ekonomiskt liv: Söka jobb, behålla ett 
jobb, betala räkningar, hantera pengar  

Samhällsgemenskap, socialt och medborgerligt liv: Delta i föreningsliv, utöva 
fritidsintressen  

Känsla av trygghet: Känna sig trygg i olika situationer, oro och rädsla för olika 
saker  

Personligt stöd från person som vårdar eller stödjer en närstående: 
Anhörigas behov av stöd och avlastning 

Alternativ och kompletterande kommunikation (AKK) 
Under utredningen ska LSS-handläggaren träffa den enskilde som ansökan berör. 
Av vikt är att inhämta den enskildes åsikter och att den enskilde synliggörs i 
utredningen. Detta ställer krav på LSS-handläggaren att kunna bemöta och 
kommunicera med den enskilde, som till följd av funktionsnedsättning kan ha 
begränsad muntlig kommunikation. Som stöd för kommunikationen används 
därför olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation. Detta kan 
exempelvis vara bildstöd, stödtecken, gester och att LSS-handläggaren ritar för 
att visualisera det som muntligen framförs.  

Aktualisering och ansökan 
En aktualisering av ett ärende inom LSS görs endast när den enskilde begär en 
insats, vilket tydliggörs i 8 § LSS. En kontakt med den enskilde eller anhörig kan 
tas i informerande syfte, exempelvis i form av ett informationsmöte. Dock sker 
aktualisering i verksamhetssystemet först om den enskilde, vårdnadshavare eller 
ställföreträdare ansöker om specifik insats enligt LSS. 

Ansökan 

Ansökan innebär en begäran om stöd och hjälp enligt LSS. En ansökan kan göras 
muntligen eller skriftligen. När den enskilde tar kontakt med kommunen ska 
återkoppling ske skyndsamt.  

Vårdnadshavare 
Vårdnadshavare ansöker om insats enligt LSS om barnet är under 18 år. Finns det 
två vårdnadshavare ska båda ansöka om insats för att ansökan ska vara giltig. Om 
endast den ena vårdnadshavaren samtycker till ansökan får socialnämnden 
besluta att utredning och beslut får tas utan den andra vårdnadshavarens 
samtycke, om det krävs med hänsyn till barnets bästa och om det avser 
insatserna kontaktperson, avlösarservice och korttidsvistelse enligt LSS (6 
kapitlet 13 a § föräldrabalken). 
 
Barn mellan 15 och 18 år 
I fall där ungdom mellan 15 och 18 år förstår vad saken gäller och ansöker om en 
insats enligt LSS men vårdnadshavare inte samtycker till ansökan, betraktas 
detta inte som en giltig ansökan.  
 
Om vårdnadshavare ansöker om en insats för ovan nämnd ungdom och 
ungdomen inte samtycker till ansökan betraktas detta inte heller som en giltig 
ansökan.  
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Både vårdnadshavare och ungdom måste vara överens om ansökan om den ska 
prövas. Detta under förutsättning att ungdomen på egen hand kan ta ställning i 
frågan.  
 
God man/förvaltare 
Är den enskilde över 18 år och har en utsedd god man eller förvaltare kan denne 
göra en ansökan om insats. Har den enskilde en god man eller förvaltare ska LSS-
handläggaren begära in ett registerutdrag. 
 
Ombud 
Sökanden får företrädas av ett ombud med stöd av en skriftlig fullmakt alternativ 
muntlig fullmakt som lämnas vid ett hembesök eller på besök hos förvaltningen. 
En person med nedsatt beslutsförmåga kan inte företrädas av någon annan med 
stöd av en fullmakt, eftersom en fullmakt inte är giltig när den utfärdats av någon 
med nedsatt beslutsförmåga. Vidare anses en fullmakt som ställts ut innan den 
enskilde drabbades av nedsatt beslutsförmåga inte längre giltig när den enskilde 
lider av bristande rättshandlingsförmåga och inte har kapacitet att återkalla 
fullmakten. LSS-handläggare ska begära in en skriftlig fullmakt från ombudet och 
förvara det i den enskildes personakt. 
  
Framtidsfullmakt 
Lagen om framtidsfullmakter trädde i kraft den 1 juli 2017. De innebär att en 
person själv får bestämma hur hans eller hennes angelägenheter ska skötas i 
framtiden genom att ge fullmakt åt en annan person att företräda honom eller 
henne om han eller hon inte längre kan ta hand om sina angelägenheter. Att inte 
längre kunna ta hand om sina angelägenheter kan bero på sjukdom, psykisk 
funktionsnedsättning, försvagat hälsotillstånd eller liknande. Framtidsfullmakten 
är ett alternativ till godmanskap och förvaltarskap. Fullmaktshavaren kan få 
samma behörighet att bevaka fullmaktsgivarens rätt som en god man och kan 
bland annat ansöka om insatser hos kommunen och ingå avtal. 
 
Anmälan om behov av god man 
Om den enskilde på grund av sjukdom inte har insikt om sin situation och själv 
saknar förmåga att framföra en ansökan behövs legal ställföreträdare i form av 
god man eller förvaltare. LSS-handläggaren har då en anmälningsskyldighet till 
överförmyndarkansliet enligt 5 kap. 3 § socialtjänstförordningen (2001:937).  

Utredning 
Vid bedömning om en person har rätt till insats enligt LSS utreds om: 

• Personen tillhör personkrets enligt 1 § LSS. 
 

• Ett behov föreligger. 
 

• Behovet inte redan är tillgodosett på annat sätt. 
 

• Insatsen medför att personen tillförsäkras goda levnadsvillkor. 
 

I varje ärende där någon enskild är part ska handläggning ske så enkelt, snabbt 
och kostnadseffektivt som möjligt utan att säkerheten eftersätts (9 § 
förvaltningslagen). En individuell bedömning ska göras i varje enskilt fall. 

I utredningen används IBIC som ett systematiskt arbetssätt och ett stöd för 
handläggaren i utredningsarbetet vid handläggning av ansökningar enligt LSS. I 
utredningen beskrivs strukturerat individens behov, resurser, mål och resultat 
med stöd av klassifikationen i det nationella fackspråket i ICF.  

https://www.jpinfonet.se/JP-Socialnet/handbok/handbok/familjeratt/god-man-och-forvaltare/
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Insamling av fakta kan ske genom uppgifter från den enskilde eller uppgifter från 
andra. Det är av vikt att LSS-handläggaren vid behov samverkar med andra 
professioner och samråder med personer i den enskildes närhet för att få en 
samlad bild av livssituationen. Samverkan ska alltid ske med den enskildes 
samtycke.  

Det ska framgå av utredningen vad som är faktiska omständigheter och vad som 
är bedömningar. Som en del av utredningen framgår utredarens bedömning, som 
ligger till grund för motiveringen av beslutet.  

Beslut och uppdrag 
Beslut om insats enligt LSS ska tydligt motiveras vid samtliga beslutstyper: bifall, 
delavslag samt avslag. Vid avslag och delavslag ska det framgå hur den enskilde 
kan överklaga beslutet. Vid bifall och delavslag ska beslutet innehålla förbehåll 
om återkallelse av beslutet. 

När LSS-handläggaren har fattat ett bifallsbeslut skickas ett uppdrag till ansvarig 
utförarenhet. 

Kommunicering 
Innan LSS-handläggare fattar ett beslut i ett ärende ska LSS-handläggaren, om det 
inte är uppenbart obehövligt, underrätta den enskilde om allt material av 
betydelse för beslutet och den enskilde ska ges tillfälle att inom en bestämd tid 
yttra sig över materialet. LSS-handläggaren kan dock avstå från sådan 
kommunikation, om ett väsentligt allmänt eller enskilt intresse kräver att 
beslutet meddelas omedelbart. LSS-handläggaren avgör hur underrättelse ska 
ske (25 § förvaltningslagen).  

• Kommunicering ska alltid ske vid delavslag och avslag. 
 
• Kommunicering ska ske när uppgifter inhämtas från annan part än den 

enskilde eller vårdnadshavare. 
 

• Kommuniceringen ska vara skriftlig eller muntlig. 
 

• Skäligt rådrum är minst fem dagar enligt förarbeten till förvaltningslagen. 
LSS-handläggaren anger tidsfrist vid skriftlig kommunicering. 

Överklagande 
Den enskilde har rätt att, hos förvaltningsrätten, överklaga beslut som inte 
innebär fullt bifall. Domstolen kan efter prövning ändra beslutet om de anser att 
kommunen gjort en felaktig bedömning. LSS-handläggare har skyldighet att 
informera om och vara behjälplig med överklagandet. 

Överklagandet ska inkomma till socialnämnden inom tre veckor från den dag den 
enskilde fick del av beslutet. Om överklagandet inkommit i tid kan LSS-
handläggaren välja att ändra sitt beslut om nya uppgifter inkommit som 
föranleder en annan bedömning. Om ingen ändring görs skickas överklagandet 
vidare till förvaltningsrätten för prövning. 

Uppföljning 

Beslut ska följas upp för att få fram ett underlag för bedömning om insatsen ska 
fortsätta, förändras eller avslutas. Socialnämnden har ansvar för att följa upp hur 
beviljade insatser utförs, att insatserna tillgodoser den enskildes behov av hjälp 
och stöd, att verkställigheten sker i enlighet med beslutet och med hänsyn till den 
enskildes medinflytande samt är av god kvalitet. Vid uppföljning inhämtar LSS-
handläggare relevant information från utförandet och andra professioner.  
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Förbehåll  

Gynnande beslut kan i regel inte återkallas, men undantag från detta gäller om ett 
förbehåll skrivs i beslutet. I alla beslut om bifall eller delavslag av insats enligt 
LSS skrivs förbehåll in i beslutsmeddelandet.  

Insatser enligt 9 § LSS 

Bedömning om rätt till insats enligt LSS görs i två steg där det första steget utgör 
personkretsbedömning. Om personen bedöms tillhöra en av de personkretsar 
som framhävs i 1 § LSS blir en behovsbedömning om rätt till insats aktuellt. Av 
kommunens LSS-handläggare handläggs nio av de tio insatser som finns enligt 
LSS. Dessa insatser är: 

• Personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 

• Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS 

• Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS 

• Avlösarservice enligt 9 § 5 LSS 

• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 LSS 

• Korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS 

• Bostad med särskild service för barn eller ungdom enligt 9 § 8 LSS 

• Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 

• Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS. 

Till grund för bedömning om rätt till insats enligt LSS ligger alltid rådande 
rättspraxis, det vill säga vägledande domar från kammarrätter och Högsta 
förvaltningsdomstolen. Förarbeten till LSS samt till de lagändringar som 
uppkommit sedan LSS trädde i kraft år 1994 är också av betydelse för bedömning 
av insats enligt LSS.  

Personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 
Insatsen personlig assistans har ett delat huvudmannaskap mellan kommun och 
stat (Försäkringskassan). Avgörande för om beslut ska fattas av kommun enligt 9 
§ 2 LSS eller av Försäkringskassan enligt socialförsäkringsbalken är omfattningen 
av de så kallade grundläggande behoven. Överstiger de grundläggande behoven 
20 timmar per vecka är det Försäkringskassan som är ansvarig för beslut. 
Understiger de grundläggande behoven 20 timmar per vecka är kommunen 
ansvarig för beslut.  
 
Omfattningen av de grundläggande behoven är även av betydelse för om en 
person har rätt till insatsen personlig assistans eller inte. Det finns ingen tydlig 
nedre gräns, men efter översyn av rådande rättspraxis kan den nedre gränsen 
vara runt sex till sju timmar per vecka. Dock behöver LSS-handläggaren alltid 
göra en individuell prövning i varje enskilt fall. Annat som är av betydelse för rätt 
till personlig assistans är antalet olika grundläggande behov den enskilde har 
behov av hjälp med.   
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Omfattning personlig assistans 
Bedömning av omfattning om behov av personlig assistans görs utifrån den 
enskildes behov. Beslut om personlig assistans tas med ett antal timmar per 
månad. 

Tillfälligt utökad personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 
Vid tillfälligt behov av utökad personlig assistans är det kommunen som ansvarar 
för den eventuella utökningen i enlighet med 9 § 2 LSS. Detta gäller oavsett om 
den enskilde har ett beslut om assistansersättning från Försäkringskassan eller 
beslut om personlig assistans av kommunen. Den enskilde ansöker därför hos 
kommunen och handläggare gör då bedömning om det föreligger ett tillfälligt 
utökat behov av personlig assistans. Detta kan exempelvis vara situationer som 
frånvaro från skola eller sysselsättning, resa eller en tillfällig försämring i 
funktionsförmåga.  

Ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS i form av merkostnader i samband med 
ordinarie assistents sjukfrånvaro 
Enligt 9 § 2 LSS har kommunen skyldighet att ge biträde av personlig assistent 
eller ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan assistans, till den del som 
behovet av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt 
socialförsäkringsbalken. Kommunens ansvar enligt 9 § 2 LSS inträder därmed 
bland annat vid tillfälliga utökningar av insatsen eller när den ordinarie 
personliga assistenten är sjuk, vilket även framförs i proposition 1992/93:159. I 
cirkulär 2006:39 från Sveriges kommuner och regioner (SKR) tydliggörs att 
kommunens skyldigheter är att svara för den faktiska merkostnad som uppstått 
vid ordinarie assistents sjukfrånvaro och då en vikarie måste utföra assistansen.  
 
Detta innebär att den enskilde, vanligtvis genom sitt ombud, ansöker om 
ekonomiskt stöd enligt 9 § 2 LSS. Ansökan behandlas av LSS-handläggaren som 
sedan fattar beslut om rätt till ersättning för merkostnaden samt omfattningen av 
merkostnaden.  

Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS 
Ledsagarservice enligt LSS syftar till att möjliggöra deltagande i kultur- och 
fritidsaktiviteter. I dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2011 ref 8) 
konstateras att ledsagarservice tar sikte på en tämligen begränsad insats då det i 
förarbeten till lagen exemplifieras vardagliga aktiviteter såsom att promenera 
och besöka vänner. I domen tydliggörs också att det i LSS inte redogörs för 
eventuella omkostnader som kan uppstå vid aktiviteter. HFD gör därmed 
bedömningen att det saknas bestämmelser i LSS som gör det möjligt att ge 
ekonomiskt stöd till kostnader annat än personlig assistans. 
 
I en annan dom från Högsta förvaltningsdomstolen (HFD 2011 ref 60) 
konstateras även här att ledsagarservice tar sikte på en tämligen begränsad 
insats. HFD bedömer att en resa utomlands inte kan anses vara en sådan 
begränsad aktivitet som ledsagarservice syftar till.  

Med utgångspunkt i dessa domar är bedömningen att insatsen ledsagarservice 
ska utföras i närområdet och därmed inte medföra några större omkostnader.  

Omfattning ledsagarservice 

Bedömning av omfattningen om behov av ledsagarservice baseras på den 
enskildes behov i jämförelse med rådande praxis, lagtext och vad andra personer 
i samma ålder kan antas utöva. Beslut om ledsagarservice tas med ett antal 
timmar per månad, vanligtvis mellan 5 och 20 timmar per månad. Detta grundar 
sig på vad som kan anses motsvara goda levnadsvillkor utifrån syftet med 
insatsen. 
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Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS 
Kontaktperson enligt LSS syftar till att genom social samvaro bryta social 
isolering och att komplettera kontakten med anhöriga.  

Omfattning kontaktperson 

Bedömning av omfattningen om behov av kontaktperson baseras på den 
enskildes behov i jämförelse med rådande praxis och lagtext. Utgångspunkten är 
att kontaktperson beviljas med en omfattning av 8, 10 eller 12 timmar per 
månad. Detta grundar sig på vad som kan anses motsvara goda levnadsvillkor 
utifrån syftet med insatsen.  

Arvode och omkostnader kontaktperson 

Arvode betalas ut en gång i månaden till personen som har ett pågående uppdrag 
som kontaktperson. Beloppet baseras på SKR:s rekommendationer och utgör 
25% av prisbasbeloppet för aktuellt år.  
 
Varje månad betalas också en omkostnadsdel ut till personen som har ett 
pågående uppdrag som kontaktperson. Omkostnaden ska täcka kostnader för 
aktiviteter som utförs i uppdraget. Beloppet baseras på SKR:s rekommendationer 
och utgör 10 % av prisbasbeloppet för aktuellt år.  

Avlösarservice enligt 9 § 5 LSS 
Avlösarservice enligt LSS syftar till att ge anhöriga avlastning i 
omvårdnadsarbetet. Det kan även syfta till att föräldrar till personen med 
funktionsnedsättning får tid till andra barn i familjen. Insatsen ska inte användas 
för att möjliggöra studier eller arbete för föräldrarna.  

Omfattning avlösarservice 

Bedömning av omfattningen om behov av avlösarservice baseras på den 
enskildes behov i jämförelse med rådande praxis och lagtext. Beslut om 
avlösarservice tas med ett antal timmar per månad.  

Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 
Korttidsvistelse enligt LSS syftar till att ge anhöriga avlastning och/eller att ge 
miljöombyte och rekreation för den enskilde. Insatsen kan även syfta till att bryta 
beroende mellan barn och förälder som ett led i att bli mer självständig inför 
vuxenlivet. Den enskilde kan uppfylla ett eller flera av dessa syften för att beviljas 
insatsen. Korttidsvistelse enligt LSS kan sedan verkställas på tre olika sätt: 
korttidsboende, kontaktfamilj eller i form av lägervistelse. Gemensamt för dessa 
är att den enskilde vistas tillfälligt på en annan plats än hemmet. Insatsen ska inte 
användas för att möjliggöra studier eller arbete för föräldrarna. 

Omfattning korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

Bedömning av omfattningen om behov av korttidsvistelse baseras på den 
enskildes behov i jämförelse med rådande praxis och lagtext. Beslut om 
korttidsvistelse tas med ett antal dygn per månad. Utgångspunkten är att beslut 
om korttidsvistelse tas med maximalt 15 dygn per månad. Detta utifrån att 
insatsen syftar till att personen tillfälligt vistas på annan plats än hemmet. Om 
beslut om korttidsvistelse skulle överstiga 15 dygn per månad är den enskilde 
oftare på en annan plats än i hemmet, vilket inte överensstämmer med 
innebörden av att tillfälligt vistas på annan plats. 

Korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS 
Korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS syftar till att möjliggöra för föräldrar att 
förvärvsarbeta eller studera. Eftersom ungdomar med funktionsnedsättning inte 
alltid kan vistas ensamma i sitt hem medan föräldrar jobbar eller studerar finns 
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förlängd möjlighet att vistas inom fritidsverksamhet efter att skolans ordinarie 
fritidsverksamhet upphör. Korttidstillsyn enligt LSS kan bli aktuellt tidigast i juli 
det år den enskilde fyller 13 år. Korttidstillsyn kan ges innan och efter skoldagen 
samt under skollov. I Kumla kommun verkställs korttidstillsyn av förvaltningen 
för livslång lärande (FLL).  
 
Grunden för att beviljas korttidstillsyn är att föräldrar till den enskilde 
förvärvsarbetar eller studerar. I förarbeten till LSS nämns dock vissa undantag. 
Korttidstillsyn kan därför i vissa fall även ges utifrån en social aspekt för den 
enskilde. 

Bostad med särskild service för barn och ungdom enligt 9 § 8 

LSS 
Bostad med särskild service för barn och ungdom kan ges när försök med andra 
insatser i hemmet har gjorts men inte lyckats. Denna boendeform är således för 
barn eller ungdomar som har omfattande funktionsnedsättningar, som ofta även 
kräver medicinsk omvårdnad. Bostad med särskild service för barn och ungdom 
kan även ges för att möjliggöra skolgång på annan ort och barnet behöver bo i 
elevhem. 

Kostnader och avgifter 

Om personer under 18 år får omvårdnad i ett annat hem än det egna med stöd av 
LSS är föräldrarna i enlighet med 20 § LSS skyldiga att i skälig utsträckning bidra 
till kommunens kostnader av omvårdnaden. Denna skyldighet upphör när den 
enskilde fyllt 18 år. Det år den enskilde fyller 19 år och kan ansöka om 
aktivitetsersättning från Försäkringskassan kan en avgift begäras, vilket framgår 
i 19 § LSS.  
 
I proposition 1992/93:159 framgår det även att föräldrar till barn under 18 år, 
liksom andra föräldrar, ska stå för sina barns kostnader såsom kläder, 
fritidsverksamhet, mat och liknande.  

1. Socialnämnden ansvarar för att räkna ut vad denna kostnad ska vara. 
Kostnaden kan aldrig vara mer än underhållsstödet som regleras av 
Försäkringskassan.  

2. I Kumla kommun tas avgift ut för mat på 1500 kr per månad för de som 
bor i boende oavsett ålder. Dock står den enskilde för sina egna 
fritidsaktiviteter (ej anordnade av boende) och exempelvis godis med 
mera. Detta ingår inte i den avgift som tas ut.  

Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
Personer med omfattande funktionsnedsättningar kan behöva ett nära 
personalstöd större delen av dygnet för att kunna bo i egen lägenhet. Vid sådana 
situationer kan bostad med särskild service enligt 9 § 9 LSS vara aktuellt. LSS-
handläggaren gör en bedömning om den enskilde har ett sådant omfattande 
behov av hjälp och stöd att bostad med särskild service kan vara aktuellt. Som 
stöd i bedömningen används de sju punkter som Socialstyrelsen, i deras 
publikation ”Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS” från år 2018, 
framhäver ingår i omvårdnad i bostad med särskild service. Dessa punkter är 
följande: 
 

• äta, dricka och förflytta sig, 

• sköta personlig hygien och klä sig, 

• sköta hemmet, tillreda måltider, göra ärenden och inköp, 
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• kommunicera, upprätthålla sociala kontakter och bryta isolering, 

• göra tillvaron begriplig, förutsägbar och trygg, planera framåt, 

• göra tillgänglig den hälso- och sjukvård, inklusive habilitering, 
rehabilitering och hjälpmedel, och den tandvård som den enskilde 
behöver, samt 

• se till att misstankar om övergrepp och andra brott mot den enskilde 
polisanmäls. 

Omvårdnaden kan utgöras av praktisk hjälp eller av mer vägledande natur, 
baserat på den enskildes behov av hjälp och stöd.  

När den enskilde har beviljats bostad med särskild service enligt LSS kan detta 
sedan utföras antingen inom en servicebostad eller en gruppbostad. Avgörande 
för vilken boendetyp är den enskildes behov av hjälp. LSS-handläggaren tar 
endast ställning till rätt till bostad med särskild service och inte vilken typ av 
boende.  

Kostnader och avgifter 
Inom bostad med särskild service enligt LSS tas ingen avgift ut för personalstödet 
som den enskilde behöver. Den enskilde behöver dock, precis som vuxna 
personer utan funktionsnedsättning, betala hyra av sin lägenhet. Andra 
kostnader kan också tillkomma, som exempelvis el och internetabonnemang.  

Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS 
Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS kan endast ges för personer som bedöms 
tillhöra personkrets enligt 1 § 1 och 1 § 2 LSS. Syftet med daglig verksamhet är att 
den enskilde ska få möjlighet till en meningsfull sysselsättning. Hur 
sysselsättningen utförs ska anpassas efter den enskildes behov. I proposition 
1992/93:159 tydliggörs att daglig verksamhet ska likställas med ett arbete. Detta 
medför att en persons deltagande på daglig verksamhet bör motsvara minst 25 
procent, vilket är den lägsta sysselsättningsgrad som Arbetsförmedlingen och 
Försäkringskassan jobbar utifrån.  

Beslutsperiod 
Beslut om insats enligt LSS tas i de flesta fall i form av tidsbegränsade beslut. 
Avgörande för beslutsperiodens längd är den enskildes ålder, situation och 
behov. 
 
Personlig assistans enligt 9 § 2 LSS 
Beslut om personlig assistans enligt 9 § 2 LSS gäller vanligtvis två år framåt.  

Ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS 
Beslut om ledsagarservice enligt 9 § 3 LSS gäller som längst tre år framåt. 

Kontaktperson enligt 9 § 4 LSS 
Beslut om kontaktperson enligt 9 § 4 LSS gäller som längst tre år framåt.  

Avlösarservice enligt 9 § 5 LSS 
Beslut om avlösarservice enligt 9 § 5 LSS gäller som längst tre år framåt. 

Korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS 
Beslut om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS gäller som längst tre år framåt. 
Undantag är beslut om korttidsvistelse enligt 9 § 6 LSS i form av lägervistelse där 
beslutsperioden utgörs av lägrets längd. 
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Korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS 
Beslut om korttidstillsyn enligt 9 § 7 LSS gäller tills den enskilde tar studenten, 
vilket som längst vanligtvis är det år den enskilde fyller 21 år.  

Bostad med särskild service för barn eller ungdom enligt 9 § 8 LSS 
Beslut om bostad med särskild service för barn eller ungdom enligt 9 § 8 LSS 
gäller tills den enskilde tar studenten, alternativt tills den enskilde fyller 18 år om 
skolgången avslutats tidigare.  

Bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS 
Beslut om bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 LSS gäller vanligtvis 
tills vidare, det vill säga utan någon tidsbegränsning.  

Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS 
Beslut om daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS gäller vanligtvis tills det år den 
enskilde uppnår den allmänna pensionsåldern. 

Ledsagarkort 
Syftet med ledsagarkort är att personer med funktionsnedsättning ska få 
möjlighet att ta med sig en stödperson utan att det ska tillkomma extra 
kostnader. Ledsagarkortet innebär därmed att den medföljande personen inte 
behöver betala inträde på den aktuella anläggningen. För att veta var 
ledsagarkortet gäller vänder sig den enskilde till den aktuella anläggningen. 
 
Personer som har rätt till ett ledsagarkort är personer som är beviljade följande 
insatser enligt LSS: personlig assistans, ledsagarservice och kontaktperson. Även 
personer som innehar assistansersättning enligt socialförsäkringsbalken med 
beslut från Försäkringskassan har rätt till detta kort. Ledsagarkortet syftar till att 
assistenten, ledsagaren eller kontaktpersonen inte ska behöva betala inträde och 
riktar sig således till den medföljande personen. LSS-handläggare gör beställning 
av ledsagarkort till servicecenter.  

På bostad med särskild service samt korttidsboende finns ledsagarkort att tillgå 
vid behov. Ledsagarkortet syftar till att användas av personal när de följer med 
personen med funktionsnedsättning på aktiviteter. Beställning av ledsagarkort 
till boendena görs av ansvarig enhetschef. 


