Stödinsatser enligt LSS
Personlig assistans
Personlig assistans är ett personligt utformat
stöd som ges till personer med omfattande
behov av stöd och hjälp utifrån sin
funktionsnedsättning. Rätten till denna insats
förutsätter att personen är i behov av stöd för
sina grundläggande behov av integritetsnära
karaktär och handgriplig hjälp så som att äta
och dricka, personlig hygien, toalettbesök, avoch påklädning, kommunikation och aktiv
tillsyn.
Om den enskilde uppfyller kraven för de
grundläggande behoven räknas även de
övriga behoven in så som förflyttning,
måltidshjälp, ta på ytterkläder, ledsagning
till fritidsaktiviteter mm
Ansökan om assistans kan göras fram till 65
årsdagen. Efter 65 år kan redan beviljad
assistans behållas, men kan ej utökas.
Kommunen kan tillhandahålla personlig
assistans eller ge ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för personlig assistans genom en
annan assistansanordnare.
Ledsagarservice
Ledsagarservice hjälper personer med
funktionsnedsättning att komma utanför
hemmet, till exempel för att delta i
fritidsaktiviteter och kulturliv, promenera,
besöka vänner samt kunna delta i
samhällslivet. Ledsagarservicen ska vara
anpassad efter individuella behov och syftet är
att bryta isolering och ges i första hand i
närområdet.
Kontaktperson
En kontaktperson är en medmänniska som i
form av icke professionell vänskapsrelation
kan komplettera eller ersätta kontakt med
anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska
medverka till att minska social isolering genom
samvaro och fritidsaktiviteter för att underlätta
för den enskilde att leva ett självständigt liv.

Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice i hemmet är framför allt en
insats för anhöriga, de ska få vila och få tid till
annat. Avlösarservice kan ges både som
regelbunden insats och för situationer som inte
kan förutses.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse är dels till för att ge den
enskilde möjligheten till rekreation och
miljöombyte dels till att anhöriga ska få tillfälle
till avlösning. Korttidsvistelse kan ges på
korttidsboende, i stödfamilj eller på
lägervistelse.
Korttidstillsyn för ungdomar över 12 år
Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn
före och efter skoldagen samt under skolloven.
Boende i familjehem eller i bostad med
särskild service för barn och ungdom
Barn och ungdomar som på grund av sin
funktiosnedsättning inte kan bo hos sina
föräldrar kan ha rätt att bo i annat boende i
form av familjehem eller i en bostad med
särskild service.
Boende med särskild service för vuxna
eller annan särskild anpassad bostad
Boende med särskild service kan utformas på
olika sätt. Det kan vara en gruppbostad med
tillgång till personal dygnet runt som täcker
den enskildes hela stödbehov. Insatsen kan
även erhållas i form av servicebostad eller
särskilt anpassad bostad med stöd av
personal. I insatsen bostad med särskild
service ingår omvårdnad, fritidsverksamhet
och kulturella aktiviteter.
Daglig verksamhet
Personer som på grund av sin
funktionsnedsättning inte kan stå till
arbetsmarknadensförfogande, har rätt till
daglig verksamhet om de tillhör i personkrets 1
eller 2 enligt LSS.

