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RIKTLINJER

AVLÖSARSERVICE, LSS 9 § P 5
Ansökan
Ansökan om avlösarservice ska prövas efter ansökan av den enskilde eller dennes företrädare
såsom vårdnadshavare (underårig), god man eller person med skriftlig fullmakt. Anhöriga kan
påkalla behov, men inte ansöka om insats.
Insatsen avlösarservice
Avlösarservice innebär att en person tillfälligt övertar omvårdnaden från anhöriga eller andra
närstående. Utgångspunkt för insatsen är den funktionshindrades hem. Aktiviteter utanför
bostaden kan förekomma om den funktionshindrades behov förutsätter det eller om behovet av
avlösning för anhöriga inte kan tillgodoses.
Avlösarservice ska kunna ges både som en regelbunden insats och vid oförutsedda situationer.
Det är ofta av stor vikt att kunna få avlösarservice med kort varsel. Det finns inga riktlinjer för
omfattningen av avlösarservice. Bedömningen ska göras utifrån individuella behov.
Insatsen ska utformas utifrån den enskildes behov och önskemål och möjliggöra för anhöriga
eller familjehemsföräldrar att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.
Ibland är det angeläget att föräldrarna får vila upp sig utan det funktionshindrade barnet eller
dess syskon. En bedömning görs då av hela familjens behov och kompletterande beslut för det
funktionshindrade barnets syskon kan, efter ansökan och i undantagsfall, fattas genom prövning
enligt SoL, 4 kap. 1 §.
Stor hänsyn ska tas till den enskildes behov av en flexibel utformning av insatsen.
Observera att insatsen ledsagarservice är aktuell om den enskilde är i behov av stöd för att klara
egna utflykter/aktiviteter.
Beslut
1. Om den funktionshindrade omfattas av LSS fattas beslut i enlighet med 9 § p 5 LSS
2. Om den funktionshindrade inte omfattas av LSS kan beslutet prövas enligt 4 kap. 1 § SoL.
För avlösarservice utgår ingen avgift oavsett om beslutet fattas enligt LSS eller SoL.
I beslutet om avlösarservice ska anges antal timmar per vecka eller månad och när på dygnet
avlösningen ska ske.
För omkostnader som uppstår vid aktiviteter utanför bostaden svarar den enskilde själv för eller
vårdnadshavare då kostnaden skulle ha uppkommit även om insatsen inte utförts av avlösare
utan istället av anhörig/närstående.
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