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Rätten till insats
För att ha rätt till en insats enligt LSS behöver du omfattas av den
så kallade personkretsen. Du ska ha behov av den sökta insatsen
och behovet ska inte vara tillgodosett på annat sätt.
Personkretsen är personer med

Personlig assistans

•

utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd

En insats enligt lagen om stöd och service till vissa

•

betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder

funktionshindrade (LSS)

•

andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som innebär att du har betydande svårigheter i
vardagen och ett omfattande behov av stöd och hjälp.

För att bedöma om du omfattas av personkretsen så behövs
underlag som kan styrka diagnoser och hälsotillstånd.

Ansökan
Ansök på blanketten Ansökan om LSS, som finns för både barn
och vuxna. Du hittar den på www.skelleftea.se/dokument
Det går också bra att kontakta oss på något av följande sätt.

Kontakta oss
Du kan alltid vända dig till oss om du har frågor eller funderingar.
Du ringer kundtjänst på 0910-73 50 00, när du hör en inspelad röst
trycker du 1.
Du kan också skicka e-post till kundtjanst@skelleftea.se
Läs mer om LSS på www.skelleftea.se/funktionsnedsattning

www.skelleftea.se

Personlig assistans
Personlig assistans är en av de insatser barn, ungdomar
och vuxna kan söka enligt lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS).
Om du har en funktionsnedsättning kan du ha rätt till
hjälp av personlig assistent. Det är ett personligt utformat
stöd som ges i olika situationer av ett begränsat antal
personer.
Skellefteå kommuns målsättning med insatsen är att du
ska ha möjlighet att vara självständig i vardagen, delaktig i
samhället och ha valmöjligheter i livet.

Trygghet med Skellefteå kommun
Om du väljer Skellefteå kommun som assistansanordnare, gör vi tillsammans med dig en genomförandeplan
utifrån det beslut du fått. Genomförandeplanen ger dig
bra förutsättningar att få den assistans du har rätt till.
Skellefteå kommun erbjuder trygghet när du överlämnar
arbetsgivaransvaret till oss. All rekrytering och anställning
av assistenter samt arbetsmiljö sköter vi professionellt,
enligt de lagar och avtal som gäller. Vi ansvarar för att
dina assistenter vidareutbildas och utvecklas utifrån dina
behov.

Våra personliga assistenter
Skellefteå kommun erbjuder assistenter som ska ge dig
ett bra bemötande, värna om ditt privata liv och din integritet.
Vi erbjuder assistenterna bra och trygga anställningsvillkor vilket ger förutsättningar för en låg personalomsättning. De flesta av våra personliga assistenter har en tillsvidareanställning.
Assistenterna har tystnadsplikt vilket innebär att de inte
pratar om dig med någon utomstående utan ditt samtycke.

Rätten till LSS-insats
Personlig assistans 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.

