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HUMANISTISK SERVICE 
VÅRD OCH OMSORG

Objektsspecifikationer för upphandling av LSS

Objekt 5, Personlig assistans och Ledsagarservice 
Personlig assistans innebär att brukaren genom sin personliga assistent får 
möjlighet till stöd och hjälp. På så sätt bereds möjlighet att bo kvar i hemmet 
och klara vardagen. Sysslorna en personlig assistent utför kan bestå i att hjälpa 
brukaren med personlig hygien, matlagning, förflyttningar, inköp och att 
kommunicera med andra människor. 

Ledsagarservice är till för den brukare som vill ha möjlighet till en aktiv och 
stimulerande fritid. Tillsammans med ledsagaren finns möjlighet att t.ex. åka på 
utflykter, gå på styrketräning, åka och bada och gå på disco. 

Arbetsgivaransvar
Staffanstorps kommun har sedan tidigare en stor andel brukare med beslut om 
personlig assistans jml LSS och jml LASS där alternativa utförare är 
arbetsgivare för deras personliga assistenter och även till viss del för brukare 
med beslut om ledsagarservice. 

Utföraren skall vara arbetsgivare för ledsagare och personliga assistenter åt de 
brukare som har beslut jml LSS.

Utföraren skall även vara arbetsgivare åt de personliga assistenter som arbetar 
åt brukare med beslut om personlig assistans jml LASS och som önskar ha 
Staffanstorps kommun som arbetsgivare.

Ersättning
Ledsagareservice ersätts per utförd timme.

Personlig assistans jml LSS ersätts per utförd timme.
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Ersättningen för ledsagarservice och personlig assistans jml LSS skall täcka 
personalens omkostnader för resor och deltagande i aktiviteter.
 
Mellan utföraren och kommunen kommer att upprättas avtal om 
sjuklöneansvar gällande personlig assistans. 
Personlig assistans jml LASS ersätts av Försäkringskassan.

Målgrupp
Personer med jml LSS och LASS och tillhör personkrets LSS § 1:1, 1:2, 1:3.

Nulägesbeskrivning
I dagsläget är kommunen arbetsgivare för följande; 

• Ledsagarservice, 38 brukare har beslut om 1000 timmar per månad.
• Personlig assistans jml LSS, 4 brukare har beslut om totalt 360 tim/mån.
• Personlig assistans jml LASS, 7 brukare har beslut med 2363 tim/mån.
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Kravspecifikation ledsagarservice och personlig assistans
När en brukare har beslut om Ledsagarservice och/eller personlig assistans jml 
LSS är det brukaren och dess anhöriga som i möjligaste mån väljer vem som ska 
utföra insatsen och när insatsen ska ges.

När det gäller att vara arbetsgivare åt brukare med beslut jml LASS som har 
valt Staffanstorps kommun som arbetsgivare åt sina personliga assistenter är 
det en ovillkorlig rätt för brukaren att få välja sina personliga assistenter.

Brukare med insatsen ledsagareservice har oftast inga andra insatser. Det är av 
största vikt att deras personal känner samhörighet med och i verksamheten. 
Utföraren skall därför arbeta för att skapa grupptillhörighet för denna personal 
samt delge information om verksamhetsförändringar och lagförändringar etc. 
regelbundet
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