Kontakt
Har du ytterligare frågor om personlig assistans
kan du vända dig till kommunens
biståndshandläggare eller områdeschefen inom
LSS via kommunens växel på telefon
0435-390 00

Vi gör det tillsammans
för att få det att fungera

Vård- och omsorgsförvaltningen
Perstorps Kommun
Tel: 0435-390 00

Vård- och omsorgsförvaltningen

Personlig
Assistans

Det ska kännas
meningsfullt att vakna
på morgonen

LSS/LASS
Rätten till asisstans regleras i två lagar:
LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) och socialförsäkringsbalken.
Kommunen står för de 20 första
timmarna/veckan, därefter är det
försäkringskassan som övertar.
Ansöka
Ansöka gör du hos biståndshandläggaren för
LSS hos kommunen. Där gör de och
försäkringskassan en utredning av hur behovet
ser ut.
Personlig assistans
Med hjälp av personlig assistans har människor
med omfattande funktionsnedsättningar och
stora assistansbehov möjlighet att leva ett
självständigt och självvalt liv.
Med hjälp av den personliga assistentens stöd
ska den enskilde brukaren kunna leva ett
självständigt och oberoende liv, skapa villkor
som är likvärdiga andra människors samt själv
kunna bestämma över sin livssituation.

• Att kompensera brukarens
funktionsnedsättning- assistentens
huvuduppgift är att kompensera brukarens
funktionsnedsättning, vare sig det är fysiskt,
intellektuellt, psykiskt eller kommunikativt.
• Kombinera flexibilitet och integritetassistentrollen innebär ett nära samspel med
den enskilde brukaren på ett flexibelt och
integritetsbevarande sätt.
• Vara lyhörd och förstå brukarens
intentioner-ex. hjälp med personlig hygien,
måltider, klä av/på sig eller kommunicera
med andra, samt andra personliga hjälpbehov
i det dagliga livet.
• Att vara en”möjlighet”- en möjlighet för
brukaren att leva ett självvalt liv.
• Respekt för tystnadsplikten-För brukaren är
bevarad personlig integritet en absolut
förutsättning för en god assistans.

Då arbetsplatsen är en annan människas hem och
brukaren kommer nära sin assistent, är det
viktigt att brukaren trivs i assistentens sällskap.
Nedan kommer några exempel på vad en
personlig assistent gör:
• Är en personlig resurs- brukaren ska
utifrån sina behov själv kunna bestämma
vad han/hon vill göra.

Bli det du är

