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Denna information är utgiven av biståndsenheten, Bengtsfors kommun och 
vänder sig till dig som är i behov av vård och omsorg eller är anhörig till 
någon med det behovet.  
Om du vill ansöka om hjälp kan du ta kontakt med någon av våra 
biståndshandläggare. Tillsammans går ni igenom vilket stöd du behöver och 
vad du klarar själv. Biståndshandläggaren utreder ditt behov och fattar beslut. 
Du får alltid ett skriftligt beslut på din ansökan. I beslutet framgår vilka 
insatser du blivit beviljad. 
Blanketter för inkomstuppgift och ansökan om vård och omsorg finns på 
kommunens hemsida.  

 

Kontakt - Biståndshandläggare 
(telefontider måndag-fredag 8.00-9.30) 

Billingsfors, Bäckefors, Ödskölt, Dals-Långed: 
0531-526578 Carina Deall 
0531-526575 Lizette Svensson 

Bengtsfors, Skåpafors, Laxarby, Gustavsfors, Torrskog, 
Ärtemark: 
0531-526579 Ingela Hillensjö 
0531-526577 Jeanette Augustin 

Kommunens växel 0531 - 52 60 00 
Kommunens hemsida: www.bengtsfors.se 
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Allmänt om sociala området 

Kommunens ansvar 
Kommunens skyldighet att hjälpa och stödja invånarna under livets olika 
skiften regleras bland annat i socialtjänstlagen.  
Kommunstyrelsen är ansvarig nämnd för socialtjänstens verksamhet i 
Bengtsfors. Insatser för äldre och personer med funktionsnedsättningar sker 
inom verksamhetsområdet Vård och omsorg. Insatser ges också via Individ- 
och familjeomsorgen och Stöd och service (LSS-verksamhet).  
Bengtsfors kommun har, genom avtal med Västra Götalandsregionen (det 
regleras i hälso- och sjukvårdslagen), ansvar för sjukvård även i ordinärt 
(eget) boende upp till och med sjuksköterskenivå, för den som har stora 
svårigheter att ta sig till en mottagning. 
Verksamheten ska bygga på respekt för människors rätt att själva bestämma 
över sina liv. Det innebär bland annat att den person som beviljats bistånd ska 
ha stort inflytande över hur insatsen utformas. 
I följande avsnitt förklaras några viktiga begrepp som hjälper dig att förstå hur 
det går till att få hjälp med sådant du kanske inte klarar själv. Det är viktigt att 
komma ihåg att informationen är kortfattad och övergripande och inte täcker 
alla frågor. Därför finns hänvisningar i de olika avsnitten till vem du kan 
kontakta för att få veta mer.    

Rätt till bistånd 
Enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service, har du rätt till 
bistånd/insats från socialtjänsten om du inte själv kan tillgodose dina behov 
eller kan få hjälp på annat sätt. Bistånd/insatser kan ges i många olika former 
och är alltid behovsprövat.  
Du ansöker om bistånd/insatser genom att kontakta någon av kommunens 
biståndshandläggare som gör en utredning och därefter fattar ett beslut om 
ansökan kan beviljas. Beviljad insats planeras i samråd med dig.  
Om din ansökan avslås ska det tydligt framgå i beslutet varför ansökan 
avslagits. Beslutet kan överklagas till Förvaltningsrätten som kan ändra 
beslutet om den anser att det är felaktigt.  

Tystnadsplikt/sekretess 
Personal och politiker som är verksamma inom socialtjänst är enligt 
offentlighets- och sekretesslagen har tystnadsplikt om saker de fått kännedom 
om i sin verksamhet.  
Det betyder att känsliga uppgifter om personer inte får föras vidare. 
Tystnadsplikten gäller även efter att man har avslutat sin anställning eller sin 
politiska gärning inom socialtjänsten.  
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Klagomål/ synpunkter på verksamheten 
Om du är missnöjd med något inom det sociala områdets verksamheter är 
viktigt att det kommer fram till personal och ansvariga för verksamheten för 
att de ska kunna rätta till felaktigheter och förbättra 
verksamheten. Det finns olika sätt att framföra 
detta. Du kan lämna synpunkter till direkt till oss 
via vår e-tjänst på www.bengtsfors.se/dinsynpunkt 
eller genom att kontakta oss på telefon 0531- 
52 60 00 (växel) eller skicka e-post till 
kommun@bengtsfors.se. 
Vi registrerar alla inkomna synpunkter och 
felanmälningar tillsammans med dina 
personuppgifter i ett ärendehanteringssystem. Inom tio arbetsdagar skickar vi 
ett svar till dig och lämnar besked om vad som händer i ditt ärende. Om du 
valt att vara anonym när du lämnar din synpunkt, kan vi inte återkomma till 
dig med något svar. 
Du kan också kontakta Inspektionen för vård och omsorg (IVO) eller 
Patientnämnden hos Västra Götalandsregionen för att lämna synpunkter. 

 

  

Inspektionen för vård och omsorg (IVO) 
IVO har tillsynsansvar för socialtjänsten på lokal nivå. Dit 
kan du vända dig skriftligt, till: IVO, Box 45184, 104 30 
Stockholm, eller på telefon 010-788 50 00 för att tala om 
vad du är missnöjd med. IVO handlägger sedan klagomålet 
som ett ärende i sin verksamhet. 

 

Patientnämnden 
Patientnämnden ger vägledning, stöd och hjälp till 
vårdtagare eller närstående som inte är nöjda med vården, 
oavsett vårdgivaren är kommun eller region. 
Patientnämnden hjälper också till vid försäkrings- och 
skadeståndsfrågor. 
Om du som upplever att vården inte fungerar så bra som 
den borde kan du vända dig till patientnämnden i regionen,  
Telefonnummer 010-441 20 00 
Telefontider:  
Tisdag 09.00-11.00 samt 13.00-15.00 
Onsdag 09.00-11.00 samt 13.00-15.00 
Torsdag 09.00-11.00 samt 13.00-15.00 
Fredag 09.00-11.00  
Kontaktformulär finns också på 1177.se och kan också 
fyllas i via-e tjänst. 

 

http://www.bengtsfors.se/dinsynpunkt
mailto:kommun@bengtsfors.se
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Avgifter  
Kommunen har rätt att ta ut avgifter för omsorgs-, sjukvårds- och 
serviceinsatser. Samtliga avgifter följer reglerna för maxtaxa. 
Vid förskrivning (ordination) av hjälpmedel tas det en avgift ut per tillfälle. 
Denna avgift ingår inte i maxtaxan. 

 

Övrigt  

Färdtjänst 
Om du inte kan använda allmänna kommunikationer på grund av varaktig 
funktionsnedsättning av något slag kan du vara berättigad till färdtjänst. 
Ansökningar om färdtjänst handläggs i Åmåls kommun. Du hittar 
information om ansökan, läkarintyg och kontaktuppgifter på vår hemsida. 

Sjukresor 
Sjukresor beställs genom Västtrafik och gäller för besök på vårdcentral, 
sjukhus eller någon annan av regionens vårdinrättningar. 
Om du av medicinska skäl behöver åka taxi ska det intygas av läkare.  

 

Bostadsanpassning 
Kommunalt bidrag kan i vissa fall lämnas för anpassning av din permanenta 
bostad. Bidrag kan lämnas till åtgärder som underlättar det dagliga livet för 
personer med bestående eller långvariga funktionsnedsättningar. Det kan till 
exempel handla om åtgärder som underlättar att förflytta sig i bostaden, sova, 
sköta hygienen, laga mat samt att komma in och ut från bostaden.  
Ansökningsblankett för bostadsanpassningsbidrag finns på kommunens 
hemsida. Det ska också bifogas ett intyg från en arbetsterapeut. Det är 
kommunens arbetsterapeut som utfärdar det om man är inskriven i 
hemsjukvården och i annat fall Närhälsans arbetsterapeut.  
När din ansökan och intyget från arbetsterapeuten har kommit in görs en 
utredning om du omfattas av lagen om bostadsanpassning samt om de sökta 
anpassningarna är nödvändiga och lämpliga i förhållande till ditt 
funktionshinder. 

 

Information om avgifter:  
telefon 0531-52 64 11 
Se bilaga 2 Avgifter inom vård och omsorg samt 
stöd och service.  

 

Beställning sjukresor 
Mer information och beställning: kontakta Västtrafik,  
telefon 020-91 90 90.  

 

Information bostadsanpassning 
Handläggare av ansökan om bostadsanpassning nås via telefon 
0528-56 71 69  
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Bostadstillägg 
Pensionsmyndigheten ansvarar för bostadstillägg till pensionärer (BTP).  

 

Lägenheter 
Bengtsforshus AB erbjuder olika boenden för dig som är 55 år och äldre.  
Det finns i Bengtsfors på Centrumvägen 19, Källebergsgatan 1-7, 
Gjutaregatan 8, Södra vägen 8 och Storgatan 45 – Hagalund.  
Trygghetsboende finns i Dals Långed på Skogsvägen 5 

 

Fotvård 
Kommunen har inget ansvar för specialiserad/medicinsk fotvård. Det är 
Närhälsan som ansvarar för medicinsk fotvård.  

  

Information bostadstillägg 
Kontakta pensionsmyndigheten för mer information,  
telefon 0771-776 776.  
www.pensionsmyndigheten.se 

 

Information/ansökan om lägenheter  
0531-52 68 62, 52 68 61 
www.bengtsforshus.se  
E-post: bengtsforshus@bengtsfors.se 

Närhälsan, Bengtsfors 
Telefon 010-4416310 
I övrigt hänvisar vi till lokala företag som erbjuder fotvård. 

 

http://www.bengtsforshus.se/
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VÅRD OCH OMSORG 

 

Hemtjänst – stöd och hjälp i egen bostad 
När en ansökan om bistånd kommer in tar biståndshandläggaren kontakt i 
med dig, för att klarlägga vilka behov du har och vilka olika insatser som bäst 
kan tillgodose dina behov. Ofta görs ett hembesök under utredningen.  
I din egen bostad kan följande former av insatser komma ifråga: 

Personlig omvårdnad  
Personlig omvårdnad är de insatser som är direkt riktade till dig och 
insatserna beviljas utifrån dina behov. När omvårdnadsinsatser ges ska din 
egen förmåga i första hand tas till vara och uppmuntras.  
I omvårdnadsinsatser ingår: 

• personlig hygien, på- och avklädning, toalettbestyr, skötsel av 
glasögon, hörhjälpmedel och dylikt. 

• dusch och hårtvätt samt att rulla håret, i regel en till två gånger per 
vecka. 

• hjälp att klippa naglarna men ej fotvård. 

• hjälp vid måltid (gäller ej matlagning, se måltider/matdistribution). 

• Förflyttningar inomhus. 

Serviceinsatser 
Serviceinsatser är praktisk hjälp som behövs i hemmet. Insatser beviljas om 
det framkommit att ditt behov inte kan tillgodoses på annat sätt. Om du är gift 
eller sambo behöver båda två ha behov för att insatsen ska beviljas. 
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I serviceinsatser ingår: 
• Bäddning. Dagligen. Byte av sängkläder görs varannan vecka.  

• Tvätt. Innebär tvätt i maskin. Tvätt sker i regel varannan vecka. Gäller 
ej handtvätt av textilier, mattvätt eller mangling. Strykning av 
gångkläder kan ingå.  

• Städning. Utförs i regel, var tredje vecka, förutom när röd dag infaller 
på planerad städdag. Städningen får omfatta som mest två rum och 
kök, hall och badrum. Det kan omfatta dammsugning, våttorkning av 
golv och damning. Tunga mattor dammsugs endast. Den enskilde 
ansvarar för att användbar städutrustning finns tillgänglig. 

• Inköp. Inköp av livsmedel sker som regel en gång per vecka i en 
livsmedelsaffär. Hjälp med uppackning av varor ingår i insatsen om 
den enskilde har behov av det. Inköp av apoteksvaror sker som regel 
varannan vecka. 

• Fönsterputs. Kan beviljas, två gånger per år. 
För tvätt, städ och inköp ansvarar Samhall som har ett avtal med Bengtsfors 
kommun om att utföra dessa tjänster. 
Du kan som regel inte få bistånd för: 

• Storstädning 

• Arbete i källare och vind 

• Våttorkning av tak 

• Stortvätt 

• Flyttstädning 

• Putsning av silver, koppar och kristallkronor 

• Städning, blomvattning eller andra insatser när den enskilde är bortrest 

• Utomhussysslor till exempel snöskottning och trädgårdsarbete utförs 
inte som hemtjänst. Du kan dock alltid ansöka om insatsen och du har  
rätt att överklaga avslagsbeslutet.  

Måltider/matleverans 
Om du inte själv kan tillaga din lunch eller middag och inte på egen hand kan 
ta dig till matservering kan du få matleverans. Alla som får matleverans kan 
välja mellan flera rätter och vi levererar kylda matlådor för flera dagar i taget. 
För övriga måltider kan du få hjälp med framtagning och enklare tillredning 
av måltiderna. 

Nyckelfri hemtjänst 
Nyckelfri hemtjänst är ett system med personallås för alla personer som har 
hemtjänst eller trygghetslarm. Systemet säkerställer kvaliteten vad gäller 
nyckelhantering och är till för att öka din säkerhet. Personalen monterar ett 
automatiskt låsvred på dörrens insida (som ej gör åverkan) och med hjälp av 
en mobiltelefon kan de låsa upp. Endast behörig personal har tillgång till och 
kan använda mobiltelefonerna för att låsa upp.  
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Trygghetslarm 
Trygghetslarm fungerar dygnet runt. För att ha trygghetslarm krävs att du har 
förmåga att hantera trygghetslarmet (veta i vilka situationer det ska användas 
och veta hur det fungerar). 
Trygghetslarm kan beviljas för: 

• personer med stor otrygghet 
• personer som löper större risk än andra att komma i nödsituationer och 

inte kan larma på annat sätt 
 
För att kommunens personal ska kunna bistå vid larm krävs att du lämnar 
minst en nyckel. Det kan påverka försäkringsskyddet. Det är därför viktigt att 
du kontaktar sitt försäkringsbolag för besked om vad som gäller. 
Trygghetslarmet ersätter inte SOS Alarm som nås på telefonnummer 112. 

Ledsagning 
När du har en tillfällig eller bestående funktionsnedsättning och behöver hjälp 
med att ta dig till och från olika aktiviteter utanför hemmet kan ledsagning 
beviljas om du inte kan få hjälp på annat sätt. 
Det kan, förutom den rent fysiska hjälpen, också innebära att du får praktisk 
hjälp i samband med besöket för att du ska kunna tillgodogöra dig aktiviteten. 
Ledsagning beviljas för enstaka tillfällen eller tidsbegränsad period. 
Ledsagarens lön bekostas av kommunen men övriga omkostnader under 
ledsagningen bekostas av omsorgstagaren.  

Social kontakt 
Vid behov av social kontakt och samvaro ska biståndshandläggaren i första 
hand uppmuntra dig till att ta kontakter med organisationer och föreningar 
som erbjuder aktiviteter. 
För personer som är ensamma, otrygga eller saknar ett naturligt socialt 
nätverk kan insatsen social kontakt beviljas. Insatsen innebär att särskild tid 
avsätts för att göra saker som stimulerar dig socialt, till exempel samtal och 
högläsning. 

Tillsyns- och trygghetsbesök 
Tillsyns- och trygghetsbesök kan beviljas dig som behöver en tidsmässigt kort 
kontakt som inte kan tillgodoses på annat sätt. Det kan beviljas på grund av 
glömska, stark oro, försämrat hälsotillstånd eller osäkerhet kring vilka insatser 
som behövs.  
Som alternativ till tillsyns- och trygghetsbesök kan insats i form av 
telefonkontakt beviljas. Beslut om tillsyns- och trygghetsbesök följs upp och 
omprövas med täta intervaller. 
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Avbeställning av insats 
Om du blivit beviljad insats och av olika anledningar inte vill få den utförd 
måste du avbeställa i god tid, det vill säga minst två dagar innan den dagen 
insatsen är planerad till. Du måste meddela verksamheten under deras 
telefontid. Om du inte avbeställer insatsen i tid kommer debitering att ske för 
den planerade tiden.  

 
  

Biståndsenheten 
För ansökan om bistånd i form av stöd och hjälp i hemmet, 
kontakta biståndsenheten:  

• Bosatta i Billingsfors, Bäckefors, Ödskölt och  
Dals-Långed: 0531-52 65 78, 0531-52 65 75  

• Bosatta i Bengtsfors, Gustavsfors, Skåpafors, 
Laxarby, Torrskog och Ärtemark 0531-52 65 79,  
0531-52 65 77  

 

Information hemtjänst 
För mer information om avbeställning av insatser inom 
hemtjänsten, kontakta planeringsenheten telefon 0531-52 65 29.  
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Stöd till anhörig 
Stöd till anhörig kan beviljas för att möjliggöra för personer med omfattande 
omvårdnadsbehov att bo kvar i ordinärt boende. I utredningen ska det framgå 
vilka behov personen har av omvårdnadsinsatser och hur insatsen kan 
underlätta den närståendes situation.  

 
Stöd till anhörig kan beviljas i form av: 

• planerad och regelbunden avlösning i hemmet 
• planerad avlösning genom korttidsplats 
• växelvård; - personen beviljas korttidsplats med regelbundna intervaller. 

För att beviljas växelvård ska det finnas ett stort och omfattande behov 
av omvårdnadsinsatser alternativt en uttalad demensproblematik. 

• Hemvårdsbidrag. Den du vårdar kan ansöka om hemvårdsbidrag. 
Bidragets storlek beror på hur stort omvårdnadsbehovet är. Det går inte 
att ha både hemvårdsbidrag och hemtjänst.  
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Korttidsplats 
Korttidsplats kan beviljas då vård- och omsorgsbehovet tillfälligt inte kan 
tillgodoses i ditt egna hem. Vid ansökan om en korttidsplats görs en 
bedömning av behovet av en biståndshandläggare. 
Korttidsplats kan beviljas om du: 

• i samband med utskrivning från sjukhus, har behov av fortsatt omsorg/ 
omvårdnad/träning, av tillfällig karaktär, som inte kan tillgodoses i ordinärt 
boende och/eller är under utredning om hemtjänst eller särskilt boende. 

• har behov av särskilt stöd eller hjälp under en rehabiliteringsperiod som inte 
kan tillgodoses i ordinärt boende. 

• har kraftigt försämrat hälsotillstånd men inte behöver 
akutsjukvård/sjukhusvård. 

• lever i en svår social situation. 
• väntar på bostadsanpassning och/eller nödvändiga hjälpmedel. 
• har behov av planerad eller regelbunden avlösning för närstående, utanför 

hemmet. 
• har beslut om särskilt boende och väntar på erbjudande om lägenhet och 

under väntetiden inte kan bo i ordinärt boende. 
• har behov av vård i livets slutskede som inte kan tillgodoses i ordinärt 

boende. 
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Särskilt boende 
Vid ansökan om en permanent plats på särskilt boende görs en bedömning av 
behovet av en biståndshandläggare. 
Särskilt boende kan beviljas vid följande tillstånd: 

• när du har betydande omvårdnadsinsatser eller ett stort och varaktigt 
behov av medicinska insatser och/eller omvårdnadsinsatser som kräver 
sjuksköterska och/eller omvårdnadspersonal under hela dygnet. 

• när du inte kan påkalla hjälp, vid behov och har ett stort och varaktigt 
hjälpbehov. 

• om du uttrycker stark oro, otrygghet eller är en fara för dig själv samt att 
tillräcklig tillsyn eller trygghetsskapande åtgärder inte bedöms kunna ges 
i ordinärt boende. 

• för dig som har en utredd demens med fastställd diagnos som påverkar 
personen så mycket att det inte är tillräckligt med hjälp från hemtjänst i 
ordinärt boende. 
 

Efter att du har beviljats plats på särskilt boende ska du erbjudas rum/lägenhet  
inom rimlig tid, normalt inom tre månader. Erbjudandet ges av 
boendesamordnare och en inflyttning bör ske inom en vecka.  
Du kan tacka nej till erbjuden lägenhet en gång. Du får ett nytt erbjudande och 
om du tackar nej även till det ska beslutet om särskilt boende följas upp och 
ditt behov utredas på nytt.  
För inflyttningen på demensboende ska du en ha fastställd demensdiagnos 
eller kognitiv svikt.  
Byte av särskilt boende kan, i samråd med dig, bli aktuellt om särskilda skäl 
finns eller om det finns önskemål om annat boende. Särskilda skäl kan vara 
om de omvårdnadsmässiga behoven kan tillgodoses bättre på ett 
demensboende.  
Ett hyresavtal tecknas mellan dig och det kommunala bostadsbolaget 
Bengtsforshus AB. Det är Bengtsforshus AB som äger de fastigheter där våra 
särskilda boenden finns. Vid överenskommen flyttning eller vid dödsfall ska 
lägenheten snarast tömmas, dock senast inom sju dagar från flytt eller 
dödsfall. 
Bengtsfors kommun tillämpar en parboendegaranti som innebär att makar 
eller sammanboende garanteras gemensamt boende även om bara en av er 
behöver insatser i särskilt boende. Garantin gäller så länge behovet finns. 

 
  

Ansökan om plats på särskilt boende 
För ansökan om plats kontakta biståndsenheten  

• Bosatta i Billingsfors, Bäckefors, Ödskölt och Dals-
Långed: 0531-52 65 78, 0531-52 65 75  

• Bosatta i Bengtsfors, Gustavsfors, Skåpafors, Laxarby, 
Torrskog och Ärtemark: 0531-52 65 79, 0531-52 65 77  
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Särskilda boenden 
I Bengtsfors kommun finns flera vård- och omsorgsboende. På boendet bor du 
i egen lägenhet eller rum och du har tillgång till boendets gemensamma 
lokaler. På boendet finns tillgång till den hjälp du behöver för personlig 
omvårdnad och serviceinsatser (exempelvis serverade måltider och städning). 
Kommunens biståndshandläggare utreder och beslutar om plats på särskilt 
boende. 
Följande boenden finns i Bengtsfors kommun: 

Granåsgården i Bengtsfors 
59 platser, fördelat på 8 avdelningar, varav 5 är riktade mot 
demensomvårdnad. Här finns tillgång till dagverksamhet.  

Solbacken i Billingsfors 
46 lägenheter, fördelat på sex avdelningar varav 4 avdelningar är riktade mot 
demensomvårdnad. Här finns tillgång till dagverksamhet. 

Björklunda i Bäckefors 
21 lägenheter fördelade på 3 avdelningar. Här finns möjlighet till sociala 
aktiviteter.  

Björkåsen korttid rehab och demens  
Det finns upp till 20 platser. Björkåsen ligger ca två kilometer från Bengtsfors 
centrum i lummig grönska med närhet till villaområden.   

  

Särskilt boende 
För mer information om särskilt boende, kontakta respektive 
boendes enhetschef genom kommunens växel 0531-52 60 00. 
På kommunens hemsida finns också mer information om de 
olika boendena samt kontaktuppgifter 
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Hälso- och sjukvård, hemsjukvård/rehab 
Hälso- och sjukvårdsenheten består av hemsjukvården och rehabteamet. 
Hemsjukvården ger sjukvård i hemmet. Det kan variera från enklare sårvård 
och provtagningar till vård av svårt sjuka med stora 
sjukvårdsinsatser. 

Kan du normalt ta dig till en vårdinrättning med 
buss, bil eller taxi så har primärvården/Närhälsan 
ansvaret och du blir inte inskriven i hemsjukvården.  
Kommunen har ansvar för hälso- och sjukvård upp till 
och med sjuksköterske-/ arbetsterapeut- och 
sjukgymnastnivå för personer som 

• bor i särskilt boende  
• bor i ordinärt boende och har en diagnos/funktionsnedsättning som motiverar 

att vården ges i hemmet samt som inte utan stora svårigheter kan ta sig till en 
mottagning och behovet är varaktigt.  

• har planerade sjukvårdsinsatser som måste ske kväll eller natt 
 
Rehabteamet tränar tillsammans med den enskilde för att bibehålla och 
utveckla de funktioner som den enskilde har.  
Rehabiliteringspersonalen bedömer också behov av, provar ut och förskriver 
hjälpmedel.  

 

Inkontinenshjälpmedel 
För de personer som har hälso- och sjukvårdsinsatser av kommunen 
tillhandahålls dessa hjälpmedel av kommunen. Sjuksköterska ordinerar 
inkontinenshjälpmedel som är kostnadsfritt för den enskilde.  

 

Telefonnummer till koordinerande sjuksköterska och 
rehabteamet 0531-52 65 70 
Telefontid 07.30-16.00 

 

Information inkontinenshjälpmedel 
Kontakta hemsjukvårdens enhetschef för mer information 
0531-52 65 80 
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STÖD OCH SERVICE 

Stöd och service till personer med funktionsnedsättning  
Stöd och service till personer med funktionsnedsättning ges utifrån 
Socialtjänstlagen (SoL) och/eller Lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS). 
LSS är en rättighetslag och riktar sig specifikt till dig som har stora 
funktionshinder och ett omfattande behov av stöd och service. Du ska genom 
insatserna enligt LSS tillförsäkras goda levnadsvillkor. Ansökan om insats 
görs till LSS-teamet i Dalsland. 

 
LSS gäller för: 

• Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller 
autismliknande tillstånd. 

• Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder eller hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld 
eller kroppslig sjukdom. 

• Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska och psykiska 
funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har 
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd och service. 
 

Tio insatser man kan få om man tillhör personkrets enligt LSS 

1. Rådgivning och annat personligt stöd  
Insatsen Rådgivning och annat personligt stöd beslutas av Västra 
Götalandsregionens vuxenhabilitering/barnhabilitering i Vänersborg. 
De erbjuder ett kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin 
yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att leva med stora 
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funktionshinder. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, 
sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist. 
Råd och stöd ska vara ett komplement till och inte en ersättning för  
t ex habilitering, rehabilitering och socialtjänst.  

2. Personlig assistans 
Personer med stora varaktiga funktionshinder kan ha rätt att få hjälp av 
en eller flera personliga assistenter. Du kan antingen få assistans 
genom kommunen, få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare 
eller anlita till exempel ett kooperativ eller annan utförare. Om du har 
behov av assistans färre än 20 timmar per vecka har kommunen hela 
ansvaret. 
Om du har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 
timmar per vecka har man rätt att få assistansersättning. Beslut om 
detta fattas av Försäkringskassan enligt Socialförsäkringsbalken SFB. 

3. Ledsagarservice 
En personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna 
underlätta för dig att delta i samhällslivet. 

4. Kontaktperson 
En kontaktperson är en medmänniska som kan underlätta för dig att 
leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp att 
delta i fritidsaktiviteter, bryta vanor samt ge råd i vardagssituationer. 

5. Avlösarservice i hemmet 
Avlösarservice i hemmet kan beviljas såväl som regelbunden insats 
som för situationer som inte kan förutses. Avlösarservice är en insats 
med syfte att avlasta anhöriga. Den ska vara tillgänglig alla tider på 
dygnet. 

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
Korttidsvistelse är till för att ge dig möjlighet till rekreation och 
miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning. 
Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan familj 
(stödfamilj) eller på något annat sätt t ex läger – eller kolonivistelse. 

7. FSO – Förlängd skolbarnomsorg 
Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen 
samt under skolloven. Insatsen söks hos skolansvarig. 

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn 
och ungdom 
Barn och ungdom som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo 
i en annan familj eller i en bostad med särskild service. Det kan vara 
som ett komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos 
föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls. 
Insatsen kan sökas då ett barn/ungdom har sin skolgång på annan ort. 
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9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 
anpassad bostad 
Vuxna personer som omfattas av LSS-lagen har rätt till bostad med 
särskild service. En sådan bostad finns i form av servicebostad, 
gruppbostad och särskilt anpassad bostad. I insatsen bostad med 
särskild service ingår stöd med omvårdnad, hushållsaktiviteter och 
fritidsaktiviteter. 

10. Daglig verksamhet 
Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 
och 2 enligt LSS. Daglig verksamhet är en meningsfull sysselsättning 
som kan leda till arbete/studier. 

Omvårdnad – fritid – kultur 
Insatserna avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad i familjehem 
eller bostad med särskild service omfattar även omvårdnad. Omvårdnad 
innebär att man får det stöd och den hjälp man behöver i det dagliga livet och 
här ingår även att få känna trygghet och säkerhet. Insatserna ska göra tillvaron 
begriplig och säkerställa självständigheten. I insatserna bostad med särskild 
service för barn, ungdom och vuxna ingår också fritidsverksamhet och 
kulturella aktiviteter. 

Vad kostar insatserna? 
De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria för den enskilde. Däremot 
betalar du för din bostad, måltider, fritidsaktiviteter och liknande. 

Inflytande och medbestämmande 
Var och en ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över 
stödet som ges enligt LSS. Du ska få särskilda insatser bara när du själv begär 
det. Om du är under 15 år eller någon som uppenbart inte själv kan ta 
ställning till frågan ska få insatser när vårdnadshavare (t o m 17 år), god man 
eller förvaltare begär detta. 

Individuell plan 
Du som får insatser enligt LSS har också rätt att begära en individuell plan. 
Planen ska utgå från dina önskemål och kan omfatta flera insatser från en eller 
flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de insatser 
som tas upp i planen. Begäran om individuell plan görs hos LSS-
handläggaren. 

Rätten att överklaga 
Om du inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan du överklaga detta 
till förvaltningsdomstol, i första hand i Förvaltningsrätten i Göteborg. 
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Stöd och service till personer med psykisk/neuropsykiatrisk 
och/eller lindrig intellektuell funktionsnedsättning 
Insatserna ges till personer med psykisk/neuropsykiatrisk och/eller lindrig 
intellektuell funktionsnedsättning.  Vid utredning av insatser samverkar 
handläggaren med socialpedagog/enhetschef. Samverkan med andra vård-
givare, förutsatt att du ger ditt medgivande, är betydelsefull och syftar till att 
du ska få optimala insatser som möjligt. Bistånd kan beviljas utifrån SoL eller 
LSS. 

Boendestöd 
Boendestöd är en insats som ges i den egna bostaden och syftar till att du ska 
kunna leva så självständigt som möjligt. Insatsen beviljas med tydligt mål för 
insatsen och maximal planerad tid.  

Kontaktperson 
Insatsen kontaktperson kan beviljas till personer som har uttalad 
ensamhetsproblematik, starkt beroendeförhållande till närstående eller som 
riskerar social isolering. 

Ledsagning 
När du har funktionsnedsättning, tillfälligt eller bestående och behöver hjälp 
med att ta sig till och från olika aktiviteter, utanför hemmet, kan ledsagning 
beviljas om du inte kan få hjälp från närstående, vänner eller 
frivilligorganisationer. 
Det kan, förutom den rent fysiska hjälpen, också innebära att du får praktisk 
hjälp i samband med besöket, för att du ska kunna tillgodogöra dig aktiviteten 
eller för hjälp med att kommunicera.  
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