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Personlig assistans
Vad innebär personlig assistans?
Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd som ges i
olika situationer av ett begränsat antal personer. Personlig assistans med
de grundläggande behoven kan till exempel innebära hjälp med:
 personlig hygien
 måltider
 att klä av och på sig
 att meddela sig med andra personer
 annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om den

assistansberättigade

Den personliga assistansen skall vara utformad så att den stärker dina möjligheter att
leva ett självständigt och oberoende liv. Du skall ha stort inflytande över hur och av vem
insatsen ges. Du väljer själv vem som ska anordna assistansen.
När du väljer kommunen som assistansanordnare upprättas ett skriftligt avtal. Du som
beviljats assistansersättning enligt lagen om assistansersättning (LASS) lämnar till
Försäkringskassan en begäran om att assistansersättning skall betalas ut till kommunen
eller den utförare som kommunen upphandlat.

Vem kan få personlig assistans?
Personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är
ett personligt utformat stöd för dig som har stora och varaktiga funktionsnedsättningar.
Om ditt assistansbehov överstiger 20 timmar i veckan kan du ansöka om personlig assistans
vid Försäkringskassan enligt (LASS).

När du har fått beslut om personlig assistans har du
rätt att förvänta dig följande:
All personal har tystnadsplikt.
Du erbjuds personlig assistans senast inom tre månader
efter att beslutet är fattat.
Tillsammans med dig utformas en genomförandeplan för hur
assistansen ska genomföras. Genomförandeplanen följs upp minst
var 6e månad.
Vi uppmärksammar barns behov i samband med insatsen.
Du blir bemött på ett bra sätt av kunnig och professionell personal.
Du får information på ett sätt som du förstår.
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Vi rättar till det som blivit fel
Om vi inte gör det du har rätt att förvänta dig lyssnar vi på dina synpunkter,
ser över våra rutiner och rättar till det som blivit fel.

Säg vad du tycker!
Dina synpunkter är värdefulla. Vi vill ta tillvara både positiva och negativa synpunkter, idéer
och klagomål. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet.
Inom Socialförvaltnigens alla verksamheter finns en speciell blankett som du kan använda
“Synpunkter och klagomål (Ris och Ros)”.
Denna blankett ska finnas tillgänglig inom alla verksamheter. Om Du inte finner den kan du
alltid be din handläggare eller annan personal om att få den.
På kommunens hemsida: http://www.stromstad.se finner du också en digital blankett för att
lämna synpunkter och klagomål under rubriken SYNPUNKTER OCH DIALOG.
Du kan också prata direkt med personalen eller närmast ansvarig chef.

Vill du veta mer om personlig assistans?
Du hittar mer information om personlig assistans på kommunens
hemsida: http://www.stromstad.se
Huvudrubrik: STÖD OCH OMSORG
Underrubrik: Funktionsnedsatta/personlig assistans

eller följ länken nedan:
http://www.stromstad.se/stodochomsorg/funktionsnedsatta/personligassistans

Du kan också vända dig till enhetschefen, telefon 0526-19 463
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