Hjälpreda vid ansökan om ledsagning enligt LSS
Lagstadgad rätt till ledsagning ökar våra möjligheter att leva självständigt.
Enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, som trädde i kraft 1994 tillhör personer med
grava synnedsättningar och dövblindhet lagens personkrets 3.
Ladda ner dokumentet Hjälpreda vid ansökan om ledsagning. (Word-dokument, 24 kB)
I lagens LSS 1 § att till personkretsens kategori 3 hör 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."
I propositionen (prop 1992/93:159) har frågan tagits upp om vilka som ska höra till personkretsens olika
kategorier. Angående kategori tre har bland annat följande anförts:
"Funktionshindret skall för att omfattas av lagen vara stort och varaktigt. Det skall ha en sådan karaktär eller
omfattning att det starkt påverkar flera viktiga livsområden samtidigt, t.ex. boende, fritid eller behov av
habilitering eller rehabilitering. Det gäller t.ex. om en person till följd av funktionshinder dagligen är mycket
beroende av hjälpmedel eller har återkommande behov av annan persons hjälp för den dagliga livsföringen i
boendet, i utbildningssituationen, på arbetet, på fritiden eller för att förflytta sig, för att meddela sig med andra
eller för att ta emot information."
Som gravt synskadad eller dövblind kan man exempelvis inte förflytta sig på okända platser, ta emot skriftlig
information, skriftligen kommunicera med omvärlden, utbilda sig, utöva någon fritidssysselsättning eller sköta
ett arbete utan att man dagligen är mycket beroende av att använda hjälpmedel av flera olika slag.
Man är också i åtskilliga situationer per dag hänvisad till stöd av annan person för att sköta sådant som andra
klarar med synens hjälp. Det måste därför anses helt klart att lagstiftaren avsett att personer med grava synskador
ska ingå i lagens personkrets.
Som exempel på personer som ska ingå nämns bland annat personer med "grava syn- och hörselskador".
I avsnittet om ledsagarservice sägs det vidare i propositionen "Ledsagarservice är en stödform som ursprungligen
utvecklades för synskadade personer, men som senare kommit även andra grupper av funktionshindrade till del.
" Vidare framhålls att det bör vara en uppgift för personlig assistans för dem som har sådan.
Som vägledning skrev departementschefen "Jag anser emellertid att ledsagarservice bör urskiljas som en särskild
insats enligt den nya lagen. Servicen bör erbjudas personer som tillhör lagens personkrets men inte har personlig
assistans, för att till exempel besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter eller i kulturlivet eller för att bara
promenera. Insatsen bör ha karaktären av personlig service och anpassas efter de individuella behoven."
Ledsagning för att kunna:
Få information och kommunicera
Sköta post- och bankärenden
Delta i samhällslivet
Motionera, ägna sig åt friskvård
Ägna sig åt kultur- och fritidsaktiviteter
Resa
Besöka närstående och vänner
Handla och uträtta ärenden
Sköta andra synintensiva aktiviteter

Allt fler moment i en människas liv kräver god synförmåga.
Det gäller allt från displayer på hushållsmaskiner och annan hemelektronik, anslag i huset, hitta till
miljöstationen och annan service i omgivningen. Åtgärderna för att öka tillgängligheten i samhället fokuserar
ofta på avgränsade insatser som inte är tillräckliga för oss som saknar synförmåga.
Vidare förväntas vi använda självbetjäningssystem med visuella displayer och touchknappar. trafikmiljön där
ansvaret för säkerheten ska delas mellan trafikant och gående. Säkert finns fler argument för ledsagning och
varför det måste var en rättighet.
Nästa

Många personer har på grund av synnedsättning svårigheter att läsa vanlig text och att
skriftligt kommunicera med andra. För att klara detta fordras hjälp från någon, som kan läsa
för den synskadade personen.
Det kan röra sig om posten eller exempelvis informationsfoldrar, bruksanvisningar eller annan
nödvändig information. Ibland behövs hjälp för att fylla i blanketter och ibland kanske för att
på Internet boka biljetter av olika slag.
Våra krav på en bra läs- och skrivhjälp är:
- servicen ska vara kostnadsfri,
- den ska vara sekretessbelagd.
Nästa
Hjälpreda vid ansökan
Hjälpreda vid ansökan om ledsagning/personlig service
Vi som har synnedsättningar är i varierad grad i behov av personlig service. Behoven är individuella och utgår
från egna personliga förutsättningar.
Utvecklingen på en del samhällsområden har under senare år medfört att behovet av ledsagare har ökat.
En god livskvalité förutsätter möjligheter till ett aktivt och delaktigt liv. För att upprätthålla sociala kontakter och
hålla oss aktiva är vi synskadade beroende av en väl fungerande ledsagarservice och hemtjänst. Till detta
kommer behov av personlig service i vardagen av mera individuell karaktär.
Vi har stöd för våra behov i SoL, Socialtjänstlagen, och LSS, Lag om Stöd och Service till vissa
funktionshindrade.
Här nedan följer ett försök till behovsanalys av personlig service, som vi hoppas kan vara till hjälp vid ansökan
om ledsagning/personlig service:
I boendet
•Läs och skrivhjälp
•Läshjälp vid politiska- och föreningsuppdrag, särskilt vad gäller siffermaterial och
tolkning av bilder och grafisk information
•Hjälp med posthantering
•Hjälp med deklaration
•Hjälp med inställning av radio- och TV-apparater samt digitalboxar
•Hjälp med skovård, klädvård och sortering av tvätt
•Hjälp med visuell kontroll av städning
•Hjälp med fönsterputsning
•Hjälp med Inköp av dagligvaror
•Hjälp med övriga Inköp
•Hjälp med bank och postärenden
•Hjälp för att skilja på olika sedlar och mynt
•Hjälp att ta ut pengar från bankomat
•Visuell assistans vid utövande av hobbyverksamhet
Vid kultur- fritid- och andra sociala aktiviteter
•Ledsagning/syntolkning
•Visuell assistans vid utövande av personliga fritidsintressen
•Chaufför till egen bil

•Måltidsservice
•Läshjälp av informationsmaterial, programblad m. m.
Vid resor och förflyttningar i okänd miljö
•Ledsagning/syntolkning
•Hjälp med biljettbokningar
•Läshjälp informationsmaterial
•Måltidsservice
Behoven varierar över tid och påverkas av ev ytterligare funktionsnedsättningar, ålder m.m.
Uppdaterad av webbredaktionen den 28 februari 2011
Ledsagning kommunalt

Kommunal ledsagarservice
En synskada leder ofta till svårigheter med orienteringen - det blir svårt att hitta dit man vill
gå. Det innebär små möjligheter att få motion och omväxling. Det betyder också att man har
svårt att uträtta de ärenden man vill och behöver.
Så många som 8 av 10 personer med synskador upplever att de har uppenbara svårigheter att
orientera sig i främmande miljöer och 75% säger att de ser för dåligt för att ensamma använda
kollektivtrafiken.
Detta leder till oönskad inaktivitet och brist på självständighet.
En bra ledsagarservice är därför av största vikt för att vi synskadade ska ha möjligheter att
leva självständiga och aktiva liv.
Våra krav på en bra ledsagarservice är:
 att det finns en särskild ledsagartjänst som är kostnadsfri,
 att även barn ska kunna beviljas ledsagare,
 att antalet beviljade timmar helt utgår från individens behov,
 att den enskilde brukaren själv får bestämma vad ledsagartimmarna ska användas till,
 att beställningstiden är så kort som möjligt - behövs för spontanitet.
Uppdaterad av webbredaktionen den 16 maj 2012
Nästa ansökan
Bra att veta vid ansökan om ledsagare enligt LSS
LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
För att du ska omfattas av lagen ska du tillhöra en av de tre personkretsar som pekas ut:
"1 § Denna lag innehåller bestämmelser om insatser för särskilt stöd och särskild service åt 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, eller
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 SRF menar vi att personer, som har en grav synnedsättning, måste kunna tillhöra lagens personkrets 3, även om
personen ifråga inte har någon ytterligare funktionsnedsättning.
Vi menar att en grav synskada är ett stort funktionshinder som kan ge upphov till betydande svårigheter i den
dagliga livsföringen och därmed ett omfattande behov av service.
Att en grav synskada är ett stort och varaktigt funktionshinder brukar inte ifrågasättas. Emellertid brukar många
avslag grundas på att den enskilde inte anses ha betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och därmed ett
omfattande behov av stöd eller service.
I propositionen, som ligger till grund för LSS sägs det om detta:
"Med betydande svårigheter i den dagliga livsföringen menar jag att den enskilde inte på egen hand kan klara

vardagsrutiner som t.ex. hygien, toalettbestyr, påklädning, mathållning, förflyttning inomhus och utomhus,
sysselsättning eller att utföra nödvändig träning eller behandling. Det kan också innebära att en person inte kan
förstå och klara sin ekonomi. Andra svårigheter kan vara att kommunicera med andra. Det gäller både
svårigheter att ta emot och att ge information och att samtala med andra direkt eller per telefon. Begreppet bör
även kunna användas om en person på grund av funktionshinder löper risk att bli isolerad från andra människor."
Som gravt synskadad kan man exempelvis inte förflytta sig på okända platser, ta emot skriftlig information,
skriftligen kommunicera med omvärlden, utbilda sig, utöva någon fritidssysselsättning eller sköta ett arbete utan
att man dagligen är mycket beroende av att använda hjälpmedel av flera olika slag. Man är också i åtskilliga
situationer per dag hänvisad till stöd av annan person för att sköta sådant som andra klarar med synens hjälp.
Viktigt är också att komma ihåg att de ovan nämnda exemplen är just exempel. De ska alltså inte uppfattas som
någon fullständig uppräkning.
För gravt synskadade utan ytterligare funktionsnedsättning är det framför allt insatsen ”Ledsagarservice” som
kan vara aktuell. Många av oss behöver denna insats för att kunna leva som andra människor och för att kunna
vara fullt delaktiga i samhällslivet, vilket är målet med LSS.
De allra flesta kommuner erbjuder ledsagarservice enligt SoL (Socialtjänstlagen). Insatser enligt LSS är
kostnadsfria medan de flesta kommuner tar ut en avgift för insatsen enligt SoL.
Insatsen söks hos kommunen och handläggaren gör alltid en individuell bedömning. Därför är det viktigt att du
förbereder dig genom att noga tänka igenom varför du behöver en LSS-ledsagare och till vad du behöver
insatsen.
Du måste också noga tänka igenom varför du anser dig uppfylla kraven för att ingå i personkretsen. Det är
viktigt att du på ett bra sätt kan motivera detta.
Nedan följer några exempel på behov man kan ha av ledsagare:
- Ledsagning till livsmedelsbutik och vid inköp av dagligvaror,
- ledsagning mellan olika butiker och vid inköp av andra produkter,
- hjälp vid bank- och postärenden,
- hjälp vid uttag från bankomat,
- hjälp för att skilja på olika sedlar och mynt,
- ledsagning till dagis eller fritidshem för att lämna eller hämta barnen,
- ledsagning till och på lekplatsen eller annan aktivitet barnen ska vara
med på,
- assistans för internetkommunikation vid otillgängliga webbsidor,
- visuell assistans vid utövande av hobbyverksamhet,
- ledsagning/syntolkning vid personliga fritidsaktiviteter,
- ledsagning vid promenader,
- ledsagning för att kunna motionera,
- ledsagning i skog och mark eller vid badplatsen,
- ledsagning vid resor,
- hjälp med att läsa och hantera posten och vid ifyllande av blanketter.
Behoven kan naturligtvis variera och detta ska bara ses som ett axplock av aktiviteter, då man som gravt
synskadad kan ha ett omfattande behov av hjälp.Till sidans topp Upp en nivå Till förstasidanSRF
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