Personlig assistans
Med personlig assistans avses den nödvändiga hjälp som en person med svår funktionsnedsättning
har behov av hemma eller utanför hemmet; i de dagliga sysslorna, i arbete och studier, i
fritidsaktiviteter, i samhällelig verksamhet och i upprätthållande av sociala kontakter.
För att personlig assistans ska ordnas förutsätts att personen har resurser att definiera assistansens
innehåll och sättet att ordna den. Avsikten med den personliga assistansen är att hjälpa gravt
handikappade personer att genomföra sina personliga val i och utanför hemmet. Ordnande av
personlig assistans förutsätter i utgångsläget att den gravt handikappade personen har resurser att
definiera behovet av assistans och genomföringssättet.
Kommuner har dock inte särskild skyldighet att ordna personlig assistans, ifall tillräcklig omsorg om
personen inte kan tryggas genom åtgärder inom den öppna vården. Ifall assistansen och
assistansbehovet huvudsakligen grundar sig på vård, omsorg och övervakning, måste man bemöta
det på annat sätt.
När det gäller att ordna personlig assistans anses som person med svår funktionsnedsättning den som
till följd av ett långvarigt eller framskridande funktionsnedsättning eller en sådan sjukdom nödvändigt
och upprepande gånger behöver en annan persons hjälp för att klara av dagliga sysslor, arbete och
studier, fritidsaktiviteter, samhällelig verksamhet och upprätthållande av sociala kontakter och behovet
av hjälp inte i främsta hand beror på sjukdomar och funktionsnedsättningar som har samband med
normalt åldrande.
Utgångspunkten för bedömningen av assistansbehovet är personens egen funktionsförmåga. Med
hjälp av serviceplanen kartläggs klientens assistansbehov och på vilket sätt och för vilka ändamål
assistansen ordnas samt hur den genomförs i praktiken.
Då man ordnar personlig assistans anses en person vara gravt handikappad ifall han/hon till följd av ett
långvarigt eller framskridande handikapp eller sjukdomstillstånd nödvändigtvis och återkommande
behöver hjälp av en annan person för att klara av livets vardagliga funktioner och assistansbehovet
inte i huvudsak beror på sjukdomar eller funktionsbegränsningar till följd av stigande ålder.
Information om personlig assistans får av socialarbetaren inom handikappservice.
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