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Rättten till insats
För attt ha rätt till en inssats enligt LSS be
ehöver du omfatttas av den
så kalla
ade personkretsen. Du ska ha be
ehov av den söktta insatsen
och be
ehovet ska inte va
ara tillgodosett på
p annat sätt.
Person
nkretsen är perso
oner med


utvecklingsstörrning, autism eller autismliknande
e tillstånd



betydande och
h bestående beg
gåvningsmässigt funktionshinder efter hjä
ärnskada i vuxen ålder



andra stora och
h varaktiga fysisk
ka eller psykiska funktionshinder, som in
nnebär att du ha
ar betydande svårigheter i
vardagen och e
ett omfattande be
ehov av stöd och
h hjälp.

du omfattas av personkretsen så behövs
För att bedöma om d
ka diagnoser och
h hälsotillstånd.
underlag som kan styrk

Ansö
ökan
Ansök på blanketten Ansökan om LSS för
f dig över 18 årr. Du hittar
den på
å www.skelleftea.se/dokument.
Det går också bra att ko
ontakta oss på nå
ågot av följande sätt.

Konttakta oss
Du kan
n alltid vända dig till oss om du ha
ar frågor eller fun
nderingar.
Du ringer kundtjänst p
på 0910-73 50 00,
0 när du hör en inspelad
röst tryycker du 1.
Du kan
n också skicka e-p
post till kundtjanst@skelleftea.se
er om LSS på ww
ww.skelleftea.se/funktionsnedsattn
ning
Läs me

w
www.skellefftea.se

Dagllig verksam
mhet
En insats en
nligt lagen om
m stöd och se
ervice till vissa
funktionshindrade (LSS))

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en av de insatser vuxna kan söka enligt
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du
måste vara i yrkesverksam ålder, sakna arbete och inte på gång
att utbilda dig.
Daglig verksamhet ska ge en meningsfull sysselsättning eller ett
meningsfullt arbete
Skellefteå kommuns målsättning med insatsen är att du ska ha
möjlighet att vara självständig i vardagen, delaktig i samhället
och ha valmöjlighet i livet.

Lagens mål
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS),
bygger på tillgänglighet, inflytande, delaktighet, självbestämmande, helhetssyn och kontinuitet.
Målet för insatserna enligt LSS är att främja människors jämlikhet i levnadsvillkoren och fulla delaktighet i samhällslivet. Verksamheten ska grundas på respekt för den enskildes självbestämmande och integritet.
Insatserna ska stärka personens förmåga att leva ett självständigt liv och ge möjlighet att leva som andra. Genom insatserna
ska personen tillförsäkras goda levnadsvillkor.

Vad är daglig verksamhet?
Om du har rätt till insatsen betyder det att du får möjlighet att
komma till en daglig verksamhet. På den dagliga verksamheten
får du en meningsfull sysselsättning eller ett meningsfullt arbete. Det ska hjälpa dig att öka din självständighet och delaktighet i samhället.

Hur arbetar vi inom daglig verksamhet?
Inom daglig verksamhet arbetar vi salutogent. Det betyder att
du får möjlighet att göra det du är bra på. Vi ger dig det stöd du
behöver för att du skall kunna utveckla din förmåga att klara så
mycket som möjligt själv.

Metodik, pedagogik och hjälpmedel
Daglig verksamhet har fokus på dina förmågor. Vi gör en plan
tillsammans med dig så att dina uppgifter passar din förmåga
och dina önskemål. Det gör vi för att du ska uppnå en så god
arbetsförmåga som möjligt. Personalen arbetar med tydliggörande arbetssätt och metod. Det kan vara genom tecken, bilder
och individuella scheman, kommunikationskartor, tidhjälpmedel eller till exempel pedagogiska IT-stöd.

Rätten till LSS-insats
Daglig verksamhet är en insats inom lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (LSS). På nästa sida kan du läsa om
rätten till LSS och hur du ansöker.
Daglig verksamhet är till för personer som omfattas av punkt 1
eller 2 i personkretsen.

