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Begäran om LSS 



Personkretsbedömning 
Personer med funktionsnedsättning kan ha rätt till stöd enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, LSS. För att få insatser utifrån lagen ska den sökande omfattas av lagens personkrets samt 
ha behov av den sökta insatsen. 

• Personkrets 1: omfattar personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 

• Personkrets 2: omfattar personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter 
hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom

• Personkrets 3: omfattar personer 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



Hur bedömer handläggaren personkrets? 

• För att handläggaren ska kunna bedöma om personen tillhör en av 
personkretsarna så krävs det ett läkarintyg som styrker diagnosen med en 
diagnoskod. 



Exempel på orsak till avslag på personkrets 

• Ett treårigt barn med många olika sjukdomar men läkare och habiliteringspersonal kan inte bedöma 
hur det blir i framtiden förrän tidigast vid ca 5 års ålder. Detta innebär att handläggaren avslår 
personkrets tillhörighet då behovet inte kan fastställas som varaktigt. 

• Den sökande ej har medverkat i utredningen genom att ej inkomma med begärt läkarintyg inom avsatt 
tid. Diagnos kan därför inte styrkas och bedömning gällande personkrets enligt 1 § LSS kan

därmed inte göras. 



Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

• Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att personer som tillhör 
personkretsen ska erbjudas miljöombyte och rekreation, men också att ge anhöriga 
avlösning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan därför delvis ses som ett alternativ till 
avlösarservice.

• Korttidsvistelsen kan också ge individen möjlighet till personlig utveckling. Korttidsvistelse 
kan ordnas i korttidshem, i en stödfamilj eller på något annat sätt, till exempel som 
lägervistelse eller kortkurser.

• Korttidsvistelse bör kunna erbjudas både som en regelbunden insats och som en lösning vid 
akuta behov.



Bifall beslut

Sedan 170101 har biståndsenheten beviljat 91 ansökan om 
insats i form av korttidsplats, stödfamilj eller lägervistelse. 

• Korttidsplats  = 50 beslut

• Stödfamilj= 38 beslut

• Lägervistelse = 3 beslut



Avslags beslut

Sedan 170101 har biståndsenheten avslagit 10 ansökan om 
insats i form av korttidsplats, stödfamilj eller lägervistelse.

• Korttidsplats= 5

• Stödfamilj= 5

• Lägervistelse = 0


