Bistånd och
insatser enligt SoL
och LSS

Vad innehåller broschyren?
I denna broschyr finner du information om det stöd och de
insatser Strängnäs kommun har att erbjuda enligt
socialtjänstlagen (SoL) för personer med funktionsnedsättning
och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS).

Vem kan ansöka om bistånd eller insatser?
Endast personen själv, vårdnadshavare, god man, förmyndare
eller förvaltare kan ansöka om insatser. Barn från 15 år kan själva
ansöka om insatser i samförstånd med sina vårdnadshavare.
Du inkommer med ansökan till kommunens
biståndshandläggare och alla ansökningar behovsprövas
individuellt. Kontaktuppgifter finner du på broschyrens sista
sida.
Om barnet har två vårdnadshavare måste ansökan inkomma från
båda dessa. Om barnet fyllt 15 år och ännu inte är myndig, men
har förmågan att ta ställning själv, ska både barnet och
vårdnadshavare ansöka om insatsen

Vad händer när jag lämnat in min ansökan?
Du kan ansöka om bistånd eller insatser genom att ringa till
biståndshandläggare eller lämna in en skriftlig ansökan.
En biståndshandläggare blir sedan tilldelad din ansökan och
påbörjar en utredning om ditt stödbehov. Biståndshandläggaren
tar kontakt med dig för att inhämta information, ofta genom ett
eller flera möten. Biståndshandläggaren kan även behöva
skriftliga intyg från till exempel läkare eller psykolog.
Biståndshandläggaren fattar sedan ett beslut, vilket du får
skickat till dig. Om du inte är nöjd med ditt beslut har du rätt att
överklaga beslutet.

Föräldraansvar
Vid ansökan barn/ungdom beaktas alltid föräldraansvaret.
Föräldrar har ansvar enligt föräldrabalken (FB 1949:381) för
barnets personliga förhållanden och för att barnets behov blir
tillgodosedda så som omvårdnad, trygghet och god fostran.
Föräldrarna ansvarar för det behov som behövs med hänsyn till
barnets ålder, utveckling och övriga omständigheter.

Bistånd enligt
socialtjänstlagen (SoL) för personer
med funktionsnedsättning
Vem kan ansöka?
Personer från 18 år med varaktiga psykiska/neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar eller lindrig utvecklingsstörning.

Exempel på bistånd du kan ansöka om:
Boendestöd är ett stöd för dig som har behov av särskilt
anpassat stöd i bostaden eller vid kontakter ute i samhället.
Stödet utformas individuellt och bygger på delaktighet.
Boendestöd kan innebära att du får stöd med praktiska
vardagssysslor i hemmet och dess närmiljö, till exempel inköp,
planering, kost, att uträtta ärenden med mera.
Sysselsättning är ett arbetsinriktat stöd där du kan arbeta
inom kommunens egna verksamheter eller riktat mot den öppna
arbetsmarknaden. Inom kommunens egna verksamheter finns
flera arbetsplatser med olika inriktningar.
Om du har som mål att få en praktikplats eller en anställning
arbetar du tillsammans med en arbetsspecialist. Tillsammans
hittar ni en arbetsplats som passar dig och stödet utformas efter
dina och arbetsplatsens behov.

Särskilt boende är ett boende för dig som på grund av
långvarig psykisk funktionsnedsättning är i behov av ett boende
där du kan få stöd och trygghet. På särskilt boende bor man i
egen lägenhet med tillgång till personal och gemensamma
utrymmen. Stödet från personal anpassas individuellt efter dina
behov och önskemål.

Vad kostar det?
Att beviljas bistånd enligt SoL är i sig avgiftsfritt.
De kostnader som du själv står för innefattar särskilt boende
där du betalar hyra för din lägenhet och en omvårdnadsavgift.
Eventuella matkostnader står personen själv också för.

Insatser enligt
lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS)
Vilka omfattas av lagen?
När du ansöker om en insats enligt LSS görs först en
personkretsutredning. För att ha rätt att få sin ansökan enligt LSS
prövad, måste du tillhöra en personkrets 1-3.
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd,
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av
yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i
den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av
stöd eller service.
Bedöms du tillhöra personkrets, utreds sedan dina behov
kopplat till den eller de insatser du ansökt om.

Vilka insatser kan du ansöka om?
I 9 § LSS anges de tio insatser för särskilt stöd och service som en
person med funktionsnedsättning kan ha rätt till. Nio insatser
kan ansökas om till kommunen. Den första insatsen, ”rådgivning
och annat personligt stöd”, ansöker du om hos Landstinget,
vanligtvis habiliteringen. Alla LSS insatser är frivilliga.
9 § 1 Rådgivning och annat personligt stöd som du
får av till exempel kurator, sjukgymnast, psykolog eller
arbetsterapeut. Stödet får man av Landstingets
habilitering.
9 § 2 Biträde av personlig assistent eller
ekonomiskt stöd till skäliga kostnader för sådan
assistans, till den del behovet av stöd inte täcks av
beviljade assistanstimmar enligt 51 kap.
socialförsäkringsbalken.
För att få personlig assistans ska du ha stora och varaktiga
hjälpbehov. En personlig assistent hjälper dig med sådant
du inte klarar själv, det kan till exempel vara att duscha,
gå på toaletten, att föra mat till munnen, att klä på- och av
sig kläderna eller att kommunicera med andra.
9 § 3 Ledsagarservice är en personlig service som ska
underlätta för dig att delta i samhällslivet och olika
aktiviteter, besöka vänner, gå promenader eller besöka
läkare. Ledsagaren kan hjälpa dig till och från aktiviteten
och/eller medverka som stöd under tiden.

9 § 4 Biträde av kontaktperson är en person utanför
din egen familj. Kontaktpersonen fungerar som en vän och
medmänniska som ger dig förutsättningar att leva ett
socialt aktivt och rikt liv.
9 § 5 Avlösarservice i hemmet är en insats för
anhöriga som vårdar hemmaboende barn/vuxen med
varaktig funktionsnedsättning. Avlösarservice gör det
möjligt för anhöriga att få en stunds avlastning och kunna
uträtta ärenden utanför hemmet.
9 § 6 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet är
en insats som ges under kortare eller längre tid på
korttidsboende, hos en kontaktfamilj och/eller i form av
läger. Syftet är att du ska få social samvaro och
miljöombyte och att anhöriga ska få avlastning.
9 § 7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
utanför det egna hemmet i anslutning till skoldagen samt
under lov. Förlängd skolbarnomsorg är riktad till barn
som av olika anledningar inte kan vara hemma själva före
och efter skoldagen samt under lov när föräldrarna
förvärvsarbetar.

9 § 8 Boende i familjehem eller bostad med
särskild service för barn eller ungdom är en insats
som ges till barn som på grund av stor
funktionsnedsättning behöver bo utanför föräldrahemmet.
Insatsen finns som två olika former, familjehem eller
bostad med särskild service vilka båda ska tillgodose
barnets omvårdnadsbehov.
9 § 9 Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskilt anpassad bostad för vuxna är en
boendeinsats för dig som på grund av långvarig psykisk
funktionsnedsättning är i behov av ett boende där du kan
få stöd och trygghet. På särskilt boende bor man i egen
lägenhet med tillgång till personal och gemensamma
utrymmen. Stödet från personal anpassas individuellt
efter dina behov och önskemål.
9 § 10 Daglig verksamhet är en insats som syftar till att
du ska få en meningsfull daglig sysselsättning. Kommunen
har flera dagliga verksamheter med olika inriktningar som
till exempel café, musik och sång, hundar eller trädgård.
Gäller inte personkrets 3.

Individuell plan 10 § LSS
Den som har insatser enligt LSS har möjlighet att begära att få
en individuell plan. Planen består av planeringsmöten där du
bjuder in viktiga personer och tillsammans med dem diskuterar
och planerar på vilket sätt du vill förändra din situation.
Planeringen resulterar i ett dokument som följs upp
regelbundet.

Vad kostar det?
Att få en insats beviljad enligt LSS är i sig avgiftsfritt.
De kostnader som du själv står för är eventuella omkostnader
så som matkostnader, boendekostnader och kostnader i
samband med fritidsaktiviteter.

Kontakt
För kontakt med handläggare ringer du till Strängnäs
kommuns växel: 0152 – 291 00, och ber om att få tala
med en handläggare inom psykiatri och LSS.

Ytterligare information
Blanketter, broschyr och information finns på
kommunens webbplats.
www.strangnas.se > Omsorg & hjälp >
Funktionsnedsättning
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