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EXEMPELUTREDNING BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE LSS
Läs hela utredningen men det som ligger till grund för genomförandeplanen börjar efter rubriken
”behov i den dagliga livsföringen”. De livsområden som brukaren berörs av är de som ligger
under rubriken ”förtydligad ansökan”. Behovsområdena är förtydligade under varje livsområde
och åtföljs av ”bedömt funktionstillstånd”.

Ursprunglig ansökan
Ansökan om bostad med särskild service LSS
Områden som berörs
Lärande och tillämpa kunskap
Allmänna uppgifter och krav
Personlig vård
Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv

Förtydligad ansökan
Områden som berörs
Lärande och tillämpa kunskap
Allmänna uppgifter och krav
Kommunikation
Personlig vård
Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv

Uppgifter som ligger till grund för utredningen
Uppgifterna i utredningen har inhämtats från:
Telefonsamtal med Maja och hennes mor Anna Svensson 2016-01-10
Telefonsamtal med kontaktman på daglig verksamhet på Verksamhet i staden 2016-01-08
Hembesök 2016-01-05
Ansökan om bostad med särskild service 2015-12-23
Utredning daglig verksamhet 2015-04-25.
Samtycke har lämnats muntligen att kontakt får tas med sjukvården, försäkringskassan och
personal på daglig verksamhet.
Utredning avseende ledsagarservice daterad 2013-05-01
Läkarintyg utfärdat 2012-01-20, av Dr. Karl Läkaresson, specialist i neuropsykiatri, Vårdenhet
Kliniken

1

2016-11-11

Faktorer relaterade till den dagliga livsföringen
Hälsotillstånd
Maja Svensson har enligt läkarintyget en lätt mental retardation, oralmotoriska svårigheter, en
språkstörning och en synnedsättning. Där framgår att Maja är ojämn i sin språkliga förmåga. Hon
kan använda tecken vid behov, men tecknar inte spontant. Maja har en infektionsutlöst astma.
Hon äter vanligtvis inga mediciner, men kan ibland få astma i samband med förkylning och då ta
medicin mot det. Ortopediska fotproblem kräver också kontakt med sjukvården.
Samhällstjänster och regelverk
Maja har sedan juni 2011 daglig verksamhet enligt LSS på heltid på Verksamheten i Staden samt
Ledsagarservice 13 timmar/månad enligt LSS.
Maja Svensson är myndig och har ingen god man. Hon bor hos sina föräldrar Anders och Jenny
Svensson, som ger stöd vid behov.

Personfaktorer
Maja är 21 år och bor med sina föräldrar och en yngre bror i villa i Byn. En äldre bror har flyttat
hemifrån. Maja har en stark egen vilja, vill bestämma själv och vara självständig. I ansökan
beskrivs också att Maja är lättmanövrerad/lättmanipulerad och lätt att luras i fel sällskap.

Behov i den dagliga livsföringen
Nedanstående livsområden är aktuella för Maja.

Lärande och tillämpa kunskap
Maja räknar från 1 till 20. Hon har ingen uppfattning om pengars värde och behöver stöd i att
veta hur mycket pengar som behövs i olika situationer.
Vid samtal från personal från daglig verksamhet framkommer det att om Maja blir trött kan hon
få koncentrationssvårigheter och en varierande uppmärksamhetsnivå. Hon har lätt att bli
distraherad av saker som händer och tappar då fokus på vad hon skall göra. Mamma Anna säger
att Maja kan åka kommunala färdmedel själv och att hon på egen hand kan ta sig till olika platser,
om hon lärt in sträckan i förväg. Maja lär sig snabbt nya resvägar och hon har bra lokalsinne och
bra minne för platser.
Att fokusera uppmärksamhet
Bedömt funktionstillstånd
Lätt begränsning
Avsett funktionstillstånd
Lätt begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats.
Målet är att Maja ska kunna orka hålla fokus och koncentration i de aktiviteter som är relevanta
för henne.
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Att lösa problem
Bedömt funktionstillstånd
Svår begränsning
Avsett funktionstillstånd
Svår begränsning
Behovet kan tillgodoses genom stödjande/tränande insats.
Målet är att Maja ska stimuleras till att finna egna lösningar på problem och situationer utifrån
sina förutsättningar.
Allmänna uppgifter och krav
Mamma Anna berättar att Maja behöver en strukturerad och förutsägbar miljö. Hon behöver stöd
med att passa tider och sköta ekonomin, vilket föräldrarna hjälper henne med.
Maja behöver regelbundet stöd med att få struktur i vardagsrutiner. För att Maja ska få vardagen
att fungera är det viktigt för henne att ha ett schema. Maja klarar då exempelvis sina
morgonrutiner själv, går upp när klockan ringer, gör sig iordning själv och tar sig med buss till
skolan. Hon följer inte alltid schemat.
Många påminnelser kan enligt mamma Anna behövas för att Maja ska komma igång med en
aktivitet samt för att avsluta en aktivitet. Maja klarar mycket själv genom att hålla sig till rutiner
hon lärt in. Om det händer något oförutsett eller om tiden blir knapp, är det svårt för Maja att
ändra i rutinerna eller hoppa över ett moment, för att exempelvis snabbt hinna vidare i en
situation då det finns kort om tid. Maja blir stressad om hon missar något eller kommer för sent.
Hon blir då ofta arg och kan då skälla på andra. Enligt utredning om ledsagarservice framgår att
extra stöd behövs för att få in nya rutiner vid besök på nya platser, när nya aktiviteter ska
introduceras och liknande.
I ansökan beskrivs att Maja behöver hjälp med daglig uppstyrning och påputtning när det gäller
hygien, byte av kläder samt tand- och hårborstning. Maja behöver hjälp med att passa tider och
veta vad klockan är.
Att genomföra daglig rutin
Bedömt funktionstillstånd
Svår begränsning
Avsett funktionstillstånd
Svår begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats. Målet är att Maja ska upprätthålla de
rutiner, strukturer och scheman hon har för att kunna utföra aktiviteter självständigt.
Att hantera stress och andra psykologiska krav
Bedömt funktionstillstånd
Svår begränsning
Avsett funktionstillstånd
Svår begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats. Målet är att minska risken för att Maja
ska utsättas för stress.
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Kommunikation
Maja kan läsa korta meningar med korta ord. Hon är mycket intresserad av hästar och
prenumererar på olika hästtidningar som hon gärna vill läsa. Maja kan ljuda ord och skriva av ord
och texter. Majas språkstörning gör att hon talar långsamt och har svårigheter att artikulera, vilket
får konsekvenser i sociala sammanhang. Hon kan använda tecken, om hon vill. Språkförbistringar
utifrån Majas språkstörning kan göra att Maja lätt blir missförstådd.
Att kommunicera genom att ta emot skrivna meddelanden
Bedömt funktionstillstånd
Lätt begränsning
Avsett funktionstillstånd
Lätt begränsning
Behovet kan tillgodoses av stödjande/tränande insats. Målet är att Maja bibehåller sitt intresse för
att läsa.
Att tala
Bedömt funktionstillstånd
Lätt begränsning
Avsett funktionstillstånd
Lätt begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats. Målet är att Maja ska öva på att tala.
Att skriva meddelanden
Bedömt funktionstillstånd
Lätt begränsning
Avsett funktionstillstånd
Lätt begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats. Målet är att Maja ska få möjlighet att
uttrycka sig skriftligen och få stöd i detta när sådana behov uppkommer.
Konversation
Bedömt funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Avsett funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats. Målet är att Maja ska uppmuntras till att
utveckla sin färdighet inom förmågan att konversera inom såväl tecken som tal.
Personlig vård
Maja klarar att utföra momenten i att sköta sin hygien själv liksom av- och påklädning, men
behöver hjälp av schema och tydlig struktur utan stress. Stöd behövs med att välja kläder efter
väder. Just nu har Maja tandställning, vilket hon kommer att ha cirka ett år framåt, vilket gör att
hon nu behöver extra hjälp att sköta tänderna.
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Att tvätta sig
Bedömt funktionstillstånd
Lätt begränsning
Avsett funktionstillstånd
Lätt begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats. Målet är att Maja ska bibehålla förmågan
att tvätta sig självständigt.
Kroppsvård
Bedömt funktionstillstånd
Lätt begränsning
Avsett funktionstillstånd
Lätt begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats. Målet är att Maja ska klara att sköta sin
kroppsvård självständigt så som extra skötsel av tänderna.

Att klä sig
Bedömt funktionstillstånd
Lätt begränsning
Avsett funktionstillstånd
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats. Målet är att Maja ska klara att klä
sig självständigt.
Hemliv
Maja Svensson är 20 år och vill flytta hemifrån. Maja har redan erfarenhet av att bo hemifrån, då
hon bodde på folkhögskola i Småköping. Hon bodde då skoldagar på internatet med 14 andra
elever, på helgerna åkte hon hem till sina föräldrar.
När det gäller hushållssysslor får Maja hjälp med struktur och påputtning av föräldrarna. Vid
städning gör föräldrarna ibland, utöver Majas egen städning, en mera grundlig städning av Majas
rum. Föräldrarna har jobbat aktivt med att Maja ska lära sig att tvätta själv, vilket hon gjort sedan
lång tid tillbaka. Hjälp behövs dock med att skilja på ren och smutsig tvätt, som annars lätt
blandas ihop i en hög tillsammans med annat som finns i sovrummet. Vid matlagning har Maja
lärt sig göra vissa enklare rätter. Föräldrarna sköter handlingen.
Hushållsarbete
Bedömt funktionstillstånd
Lätt begränsning
Avsett funktionstillstånd
Lätt begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats. Målet är att med hjälp av struktur och
påputtning kunna klara att städa och tvätta lätt, självständigt.
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Att bereda måltider
Bedömt funktionstillstånd
Måttlig begränsning.
Avsett funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Målet är att Maja ska fortsätta tillaga enklare maträtter och få stöd i att tillaga såväl enkla som
sammansatta måltider. Det är viktigt att Maja är delaktig i planeringen.
Mellanmänskliga interaktioner och relationer
Om något ovanligt inträffar ringer Maja sina föräldrar för hjälp. På daglig verksamhet behöver
personalen finnas till hands när det uppstår missförstånd. Enligt föräldrarna vill Maja gärna
stanna hemma från daglig verksamhet om det känns motigt, då hon också uppger att hon känner
sig sjuk. Maja blir stressad om hon missar något eller kommer för sent. Hon blir då ofta arg och
kan då skälla på andra. Maja är inte rädd för ta sig in i nya sammanhang, går gärna nya kurser där
hon helt själv kommer in i nya grupper
Sammansatta mellanmänskliga interaktioner
Bedömt funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Avsett funktionstillstånd
Måttlig begränsning
Behovet kan tillgodoses genom stödjande/tränande insats. Målet är att Maja ska få fungerande
verktyg för att kunna hantera samspelet med andra där risk för missförstånd minimeras.
Samhällsgemenskap, socialt och medborgligt liv
På fritiden tycker Maja om att rida på Oves stall i Byn. Föräldrarna kör, om inte Maja själv tar sig
dit med buss. Att träna Zumba är också något Maja tycker om, vilket hon gör när hon har
ledsagarservice. Maja tycker om att se på film med kompisar, gå ut med familjens hund, lyssna
på ljudböcker eller sitta vid datorn i sitt rum.
Rekreation och fritid
Bedömt funktionstillstånd
Lätt begränsning
Avsett funktionstillstånd
Lätt begränsning
Behovet kan tillgodoses med stödjande/tränande insats. Målet är att Maja ska kunna engagera sig
i fritidsaktiviteter hon är intresserad av.
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Bedömning
LSS omfattar inte alla personer med funktionshinder. För att få ta del av de insatser som anges i
lagen måste man tillhöra den så kallade personkretsen. I 1 § definieras personkretsen tre olika
målgrupper som personer
1. med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen
ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på
normalt åldrande, om de är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen
och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. I tredje punkten ingår personer med andra
varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som är stora och förorsakar betydande
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service. För
att tillhöra personkretsen måste samtliga fyra rekvisit vara uppfyllda. I 7 § LSS framkommer att
personer som omfattas enligt 1 § LSS, har rätt till insatser enligt 9 § LSS, om de behöver sådan
hjälp i sin livsföring och om deras behov inte tillgodoses på annan sätt. Den enskilde ska genom
insatserna tillförsäkras goda levnadsvillkor. Maja Svensson omfattas av den personkrets som
anges i 1 § 1 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Insatsen bostad med
särskild service är avsedd för vuxna personer som omfattas av lagen. En sådan bostad kan
utformas på olika sätt. Huvudformerna är servicebostad och gruppbostad. Omvårdnad och
fritidsaktiviteter ingår i insatsen. För de boende ska individuellt anpassad hjälp i den dagliga
livsföringen ingå i insatsen.
Maja har behov av närhet till personal för viss praktisk hjälp och framförallt stöd att hantera
vardagen med social samvaro, att få utvecklande fritidsaktiviteter och hålla igång sin dagliga
verksamhet. Majas behov av stöd kan inte tillgodoses genom nuvarande insatser. Då stöd i
fritidsaktiviteter ingår i insatsen bostad med särskild service, kommer beslutet om ledsagarservice
att avslutas när Maja får en sådan bostad. Maja Svensson bedöms ha behov av och rätt till en
bostad med särskild service enligt LSS.

Övergripande mål
Främja jämlikhet i levnadsvillkor
Främja full delaktighet i samhällslivet
Möjlighet att leva som andra
Stärka förmågan att leva ett självständigt liv
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Förslag till beslut
Maja Svensson omfattas av den personkrets som anges i 1 § 1 lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Vård och omsorgsnämndens arbetsutskott beviljar Maja Svensson
bostad med särskild service enligt 7 § och 9 § 9 LSS. Vid förändrade förhållanden och behov kan
beslutet komma att omprövas.

Datum och underskrift
Staden 2016-02-06
.................................................................................................................
Hanna Handläggare
LSS-handläggare
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