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Särskilt stöd i form av sysselsättning för yngre funktionshind-
rade – bistånd enligt 4 kap 1 § i socialtjänstlagen  
Nedanstående information gäller vid utredning enligt 11kap 1 § SoL vid ansökan om 
daglig sysselsättning fr o m 050301   
  
Aktualisering/Ansökan 
Ansökan om särskilt stöd i form av daglig sysselsättning skall prövas efter ansökan av 
den enskilde eller dennes företrädare såsom God man eller person med skriftlig  
fullmakt.  
Anhöriga kan påkalla behov, men inte ansöka om insats. 
 
Bedömning 
Särskilt stöd i form av sysselsättning ska företrädesvis beviljas personer med långvarig 
psykisk sjukdom, men kan även omfatta andra funktionshindrade som inte omfattas av 
annan lagstiftning eller där ansvaret åvilar annan huvudman. Insatsen kan beviljas  
personer i yrkesför ålder 18 – 65 år.  
Socialtjänstens arbete och utformning av insatser skall alltid ske tillsammans med den 
enskilde och utgå från dennes behov och hela livssituation.  
För personer som inte tillhör målgruppen eller som har daglig verksamhet jml LSS hän-
visas till den öppna verksamheten i kommunen; Allt Möjligt Verkstadens mötesplats, 
Kompassen eller någon av socialförvaltningens mötesplatser ( dagcentraler ).  
 
Insatser 
Särskilt stöd i form av sysselsättning syftar till social rehabilitering, arbetsträning 
och/eller att skapa dagliga rutiner för ADL.  Insatsen bedrivs i verksamhet som regleras 
via avtal, Allt Möjligt Verkstaden och Medvind.   
Den skall bestå av aktiviteter anpassade till den individuella kapaciteten.  
Insatsen kan också verkställas såsom ”utflyttad” praktik ( jmf daglig verksamhet LSS ).  
 
Målsättning 
Målsättningen skall vara att ge en meningsfull sysselsättning som kan stimulera samt 
skapa möjlighet till rehabilitering och utveckling för att uppnå skälig levnadsnivå. Målet 
kan också vara ett arbete i öppen eller skyddad verksamhet, studier eller arbetslik syssel-
sättning.  
 
Beslut 
Särskilt stöd i form av sysselsättning beviljas enligt 4 kap 1 § SoL och kan överklagas 
enligt förvaltningslagens bestämmelser. Denna information skall lämnas i samband med 
avslag på ansökan. Datum för verkställighet skall anges. 
 
Avgift 
Insatsen är avgiftsfri. Den enskilde bekostar själv måltider, arbetskläder och resor ( in-
satsen berättigar till arbetsresor för den som är beviljad färdtjänst ).  
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Uppföljning 
En arbetsplan, med en tydlig målsättning, skall upprättas. Biståndshandläggaren ansva-
rar för att löpande uppföljning och dokumentation sker tillsammans med den enskilde 
och verksamheten.  
Behov av uppföljning kan också initieras av den enskilde eller av den verksamhet där 
sysselsättningen fullgörs.  

 
 
 
 
  


