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Beskrivning
Författare: Ulf Sjöberg.
Handläggning av LSS-frågor är avsedd att användas inom kommunal handläggning av
individärenden som rör stöd och service till vissa funktionshindrade samt assistansersättning.
Boken beskriver den centrala lagstiftningen som återfinns i LSS och 51 kap. SFB, och ger
även inblick i övriga regelverk som man kommer i kontakt med som handläggare av sociala
frågor. Huvudsyftet är att presentera de grundläggande reglerna på området, ge praktiska råd i
anslutning till dessa och skapa förutsättningar för en rättssäker handläggning och rättssäkra
beslut.
Boken kan även användas i utbildningar, t.ex. socionomutbildning, och är ett utmärkt redskap
för läkare, arbetsterapeuter m.fl., som ofta har att skriva intyg till enskilda om behov av
insatser. Den lämpar sig även för HVB-föreståndare, assistansanordnare och anställda vid
andra tillståndspliktiga verksamheter.
Denna femte upplaga har uppdaterats särskilt med avseende på rättsfall, men lagändringar av
central betydelse för rättsområdet är också beaktade.

Annan Information
Nästan hälften av svaren var avgivna av chefer eller personal som enbart ansvarar för eller
handlägger ärenden enligt SoL medan något färre var hänförliga till motsvarande
personalkategorier inom LSS-verksamhet. Resterande del av enkätsvaren kom huvudsakligen
från personer som är verksamma inom båda dessa.
Du som har en omfattande funktionsnedsättning kan få stöd och service enligt Lagen om stöd
och service för vissa funktionshindrade - LSS. . Funktionsnedsättning, LSS, stöd och service
är insatser för dig som har funktionsnedsättning. Funktionsnedsättning, LSS, stöd och .
Kontakt; Vanliga frågor och svar om LSS
Köp billiga böcker inom handläggning av lss-frågor hos Adlibris.
8 nov 2017 . JO kommer att inleda en övergripande undersökning av kommunernas
handläggning av LSS-ärenden. Undersökningen baseras på inspektioner av ett antal slumpvist
utvalda kommuner. Bakgrunden är att JO under en tid har fått flera anmälningar mot olika
kommuner med klagomål som rör långsam.
uppföljning? Vi bedömer att det finns tydliga riktlinjer för tillämpning av LSS och
handläggning av ärenden. I riktlinjerna . den genomförts avseende LSS insatserna
ledsagarservice och personlig assistans. 1.3. Genomförande. Granskning .. personal, uppdrag
och aktiviteter. Inför uppföljningen skickades enkät med frågor.
Barnperspektivet enligt FN:s barnkonvention tillämpas i Örebro kommun och innebär att
barnet har rätt att få information och att få komma till tals gällande de insatser i LSS som berör
hen. Företrädare för Örebro kommun ska träffa och lyssna på barnet. De barn som kan
uttrycka egna åsikter har rätt att göra så i alla frågor.
700 Vem fäster uppmärksamhet på behovet av LSS-insatser? 700 Vem är sökande när det
gäller LSS-insatser? 701 Om handläggningen av en anmälan eller ansökan från annan än den
enskilde 701 Om svårigheter att få till stånd nödvändiga insatser eller åtgärder 702 Hur bedöms
den enskildes beslutsförmåga?
LSS § 9:8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar som
behöver bo ... 5/72. Riktlinje för handläggning. Denna riktlinje gäller handläggning av ärenden
enligt socialtjänstlagen, LSS .. bästa. Utredningen ska ha barnets perspektiv för ögonen och
hantera frågor som ”Vad innebär det här.
handläggningen. Det faller inte heller inom studiens ram att granska enskilda handläggare eller
att jämföra olika kommuner med varandra. Tillvägagångssätt. Studien bygger på en kvalitativ
granskning av LSS-akter som analyserats utifrån sitt textinnehåll. Utifrån frågor om
barnperspektiv och ”normalt föräldraansvar” har.
24 mar 2015 . Mot denna bakgrund anordnas en utbildning om handläggning och
dokumentation som riktar sig till personal inom hela socialtjänsten. Utbildningen inleds med
en genomgång av bestämmelser som är gemensamma för alla verksamheter. Resten av dagen
fokuserar dels på frågor som gäller handläggning.
Handboken Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten ska underlätta tillämpningen

av de lagar och regler som gäller socialnämndens . Den kompletterar Socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs
med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS.
Handläggning av LSS-frågor. Sjöberg, Ulf. 9789139103226. Söker priser. Inga resultat. SAB
Ohfh-c:oe; Upplaga 2; Utgiven 1999; Antal sidor 144; Storlek 22 cm; Förlag Norstedts juridik;
Stad Stockholm. Har du denna bok? Annonsera ut den till försäljning här! Annonsera. 0,00
0,00 0.
9 jun 2014 . de föreskrifter och allmänna råd om dokumentation vid handläggning av ärenden
och genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS, som Social styrelsen har
utfärdat i mars 2006 (SOSFS 2006:5). Handboken .. Frågor att ta ställning till vid ett
överklagande genom förvaltningsbesvär . 166.
26 maj 2016 . stånd mer ändamålsenliga insatser i LSS samt att lagstiftningen ...
handläggningen är att den är rättssäker, vilket bland annat inne- ... Övriga frågor. Det finns ett
särskilt utjämningssystem för kommunernas kost- nader för LSS-insatser, som regleras i lagen
(2008:342) om utjämning av kostnader för stöd.
22 dec 2016 . Handläggning av LSS-frågor. Stockholm: Wolter Kluwer. Skau, G.M. (2007).
Mellan makt och hjälp – om det flertydiga förhållandet mellan klient och hjälpare. Stockholm:
Liber. Socialstyrelsen (2016). Kunskapsguiden. Om evidensbaserad praktik. Från
http://www.kunskapsguiden.se/ebp/Sidor/default.aspx.
Revisionsrapport. Handläggning inom äldreomsorgen och för personer med funktionsnedsättning. Borgholms kommun. Fredrik Ottosson. Malin Kronmar . Insatser enligt lag
om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). 4. 4. .. linjerna tar nämnden, i olika
principiella frågor, ställning till vad som bör anses som.
3.1.1 Kommunen. Finns ett behov av personlig assistans som är mindre än 20 timmar i veckan
vänder man sig till den kommun där man har sin hemvist. På kommunen sitter det
biståndshandläggare som arbetar specifikt med. 46 Sjöberg Ulf, Handläggning av LSS frågor,
andra upplagan 1999, s. 64. 47 Prop. 1992/93:159.
”Normaliseringsprincipen innebär att du handlar rätt när du verkar för att den
funktionsnedsatte når samma villkor som du själv skulle vilja om du vore i hans/hennes
situation eller livsvillkor som ligger så nära dem som möjligt” (Nirje 2003, s.168). 2.6 Etiska
aspekter vid LSS-handläggning. Vissa frågor har samband med.
Handläggning av LSS-frågor. av Ulf Sjöberg (Bok) 2003, Svenska, För vuxna. Ämne: Stöd
och service till vissa funktionshindrade : lagen 1993, Personer med funktionsnedsättning :
juridik och lagstiftning : Sverige,.
Många människor med funktionshinder är beroende av stöd från socialtjänsten. Detta stöd kan
påverka en persons livssituation och möjlighet till samhällsdeltagande. Handläggaren har en
viktig roll, oavsett om det gäller insatser enligt LSS (lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade) eller bistånd enligt SoL.
2 mar 2015 . att skapa enhetlighet i synsättet vid handläggning av ärenden enligt LSS. Målet för
. Riktlinje för LSS program uttrycker värdegrunder och förhållningssätt för arbetet med
utvecklingen av Västerås som ort inklusive koncernen Västerås stad .. o Barn ska ges
möjlighet till inflytande i de frågor som rör dem.
Inledande bestämmelser. 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.
handläggningstiden, dvs. tiden från ansökan till beslut? Svar: Ett ärende ska handläggas så
snabbt som möjligt efter det att ansökan har kommit in men handläggningstiden får som längst

vara fyra . Svar: Insatser enligt LSS är avgiftsfria.
Socialförvaltningens ledningsgrupp,. 2013-12-16. Process: handläggning. Upprättad (av vem
och datum). Helena Broberg, enhetschef, 2013-10-30. Reviderad (av vem och .
Verkställighetsbeslut och handläggningsbeslut .. LVU, LVM och LSS framgår att de kan
överklagas genom förvaltningsbesvär, kan överklagas.
. förutsatt att det finns intyg som styrker diagnosen. Personkrets 3 tar däremot inte fasta på
någon speciell diagnos, utan bygger på en funktionsbedömning utifrån vilka svårigheter den
enskilde har i den dagliga livsföringen till följd av ett eller flera. 23 Sjöberg, Handläggning av
LSS-frågor, s 16. 24 Prop 1992/93:159 s 50.
Om du vill ansöka om insatser eller om du har frågor, kontakta någon av kommunens LSShandläggare, tfn 0570-816 00 vx. . Handläggning. När du lämnat din ansökan gör LSShandläggaren en utredning om din situation och dina behov. Hur lång tid utredningen tar beror
på vilka underlag (läkarintyg med mera) som kan.
Handläggning och verkställighet enligt LSS. Dokumenttyp. Riktlinjer. Fastställd/upprättad.
2008-06-04 av Kommunstyrelsen § 92. Senast reviderad. -. Detta dokument gäller för. Vård
och omsorg. Giltighetstid. Tills vidare. Dokumentansvarig. Vård- och omsorgschef. Dnr.
2008-361.
På den här sidan finns svar på de vanligaste frågorna om stöd till personer med
funktionsnedsättning. Till höger . Snabba svar om funktionsnedsättning Vad är/betyder LSS? .
Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt efter det att ansökan har kommit in men
handläggningstiden får som längst vara fyra månader.
Har du frågor om kursen kontakta institutionen, se Kontakt. . Kurskod: HS635C version 1;
Engelsk benämning: Investigation and Assessment through the Swedish Law of Assistance
and Service (LSS); Fördjupningsnivå: A1N . Clevesköld L, Lundgren L, Thunved A, (senaste
upplagan) Handläggning inom socialtjänsten .
I dessa riktlinjer ges ramar för handläggning i ärenden enligt LSS för enheten för
funktionsnedsatta. . Denna del innehåller också gemensamma utgångspunkter för särskilda
frågor såsom bedömning av . med handläggning och dokumentation, exempelvis
förvaltningslagen och LSS samt Socialstyrelsens föreskrifter.
LSS-handläggning. Du och dina föräldrar kontaktar kommunen om stöd eller information.
Dina föräldrar träffar LSS-handläggaren som berättar vilken hjälp de kan ansöka om till dig
och hur de ansöker. LSS-handläggare träffar dig och dina föräldrar och ställer frågor till er.
Du får berätta om dig själv. LSS-handläggaren.
LSS. LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en lag av stor betydelse
för personer med autism, Aspergers syndrom och andra autismliknande tillstånd. Lagtext
ändras ofta och den ... Anmälningsskyldigheten gäller också den som handlägger ärenden
enligt LSS eller LASS. Skyldighet att anmäla.
23 nov 2017 . får du på denna workshop en djupdykning i juridiken kring
gränsdragningsproblematik, lagtolkning och rättssäker handläggning inom LSS. Under
fördjupningen får du tillfälle att ställa de frågor som du brottas med i ditt dagliga arbete till en
erfaren och sakkunnig jurist. Vi går igenom de lagar och regler som.
LIBRIS titelinformation: Handläggning av LSS-frågor / Ulf Sjöberg.
LSS, lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, är en komplex lag som ställer stora
krav på en rättssäker handläggning. Under kursens fördjupar vi oss i lagstiftning och . Under
kursen fördjupar vi oss i lagstiftning och rättspraxis gällande svåra frågor som: Hur kan du
bedöma om det femte behovet ska gälla?
Ger kunskap om de grundläggande förutsättningarna för en rättssäker handläggning och
rättssäkra beslut när det gäller insatser enligt LSS och LASS. Syftet är främst att ge tips och råd

i olika situationer som uppstår i en handläggares arb.
Biståndshandläggare med område fysiskt och/ eller intellektuellt funktionshinder. Marina
Persson Handlägger ärenden för personer födda dag 1-8 0380-51 84 92
marina.persson@nassjo.se. Sofie Hellström Handlägger ärenden för personer födda dag 9-16
0380-51 81 26 sofie.hellstrom@nassjo.se. Sara Gaude
Denna lag innehåller föreskrifter om ersättning av allmänna medel till vissa människor med
funktionsnedsättning för kostnader för personlig assistans (assistansersättning) inom ramen
för LSS. Frågor om assistansersättning handläggs av Försäkringskassan. I
Socialförsäkringslagen (1999:799) finns bestämmelser om vem.
Fler ämnen. Handikappade · Samhällsvetenskap · Social omsorg · Sociala frågor ·
Socialpolitik · Socialtjänst · Sverige · Juridik · Lagstiftning · Rättsvetenskap. Upphov, Ulf
Sjöberg. Utgivare/år, Stockholm : Norstedts juridik 2010. Utgåva, 4. uppl. Format, Bok.
Kategori. För vuxna. ISBN, 91-39-11024-9, 978-91-39-11024-8.
uppföljande frågor. Frågeställningarna är: -Vilken lagstiftning tillämpas i Stockholms Stads
stadsdelar samt i Stockholms nordvästkommuner när insatser ges till personer med psykiska
funktionshinder, LSS eller SoL, och i vilken omfattning? -Hur motiverar handläggarna valet
av lagstiftning då de beslutar om bistånd till.
Som statstjänsteman underställd vård och omsorgschefen och Soialnämnden ansvarat för de
handikappolitiska frågorna inkluderat LSS frågorna. Verksamhetsutveckling och
upphandlingar, kvalitetsuppföljningar. LSS - verksamheten, handläggning, verkställighet,
riktilinjer och ansvarig inför nämnd. Chef för delar av.
Hjälpen ska lämnas i den utsträckning som är lämplig med hänsyn till frågans art, den
enskildes behov av hjälp och myndighetens verksamhet. Frågor från enskilda ska besvaras så
snart som möjligt oavsett om frågan ställs per brev, telefon eller på annat sätt.
Biståndshandläggarna nås vardagar på telefontid 08.00-09.30.
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag som ska garantera personer med ... Centrala frågor i granskningsmallen är. • om insatsen alltid ska ...
insatser benämner sina riktlinjer Vägledning vid handläggning och bedömning av insatser
enligt LSS. Övriga tre kommuner som har.
Kommunen är skyldig att ge dig information och vägledning i frågor om LSS. Det finns ofta
särskilda handläggare som specialiserade på vad som gäller enligt LSS. För beslut om
personlig assistans ansvarar antingen kommunen eller Försäkringskassan. Det beror på hur
stort ditt behov av hjälp är. Om du behöver hjälp mer.
Handläggning av LSS-frågor (Heftet) av forfatter Ulf Sjöberg. Jus. Pris kr 539. Se flere bøker
fra Ulf Sjöberg. Handläggning av LSS-frågor. av Ulf Sjöberg (Bok) 2016, Svenska, För vuxna.
Ämne: Sverige, Personer med funktionsnedsättning : juridik och lagstiftning, 15 aug 2016 Pris:
427 kr. Häftad, 2016. Finns i lager. Köp.
Beskrivning. Författare: Ulf Sjöberg. Handläggning av LSS-frågor är avsedd att användas
inom kommunal handläggning av individärenden som rör stöd och service till vissa
funktionshindrade samt assistansersättning. Boken beskriver den centrala lagstiftningen som
återfinns i LSS och 51 kap. SFB, och ger även inblick i.
Utgivare: SocialCentrum; Utgivningsår: 2005; Beskrivning. Vad är viktigt att beakta i mötet
mellan handläggare och klienter från andra länder? Vilken information behöver personer från
andra länder och hur skall denna ges? Hur arbetar man genom tolk? Rapporten ska försöka ge
svar på ovanstående frågor.
Jämför priser på Handläggning av LSS-frågor (Häftad, 2016), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Handläggning av LSS-frågor (Häftad, 2016).
22 mar 2017 . Dokumentkoppling. Riktlinjer för LSS-handläggning . 20. Riktlinjer för

korttidstillsyn för skolungdom som fyllt 13 år utanför det egna hemmet i anslut-ning till
skoldagen samt under lov, enligt 9 § 7 p. LSS ... 21. Riktlinjer för .. Barn ska ges möjlighet till
inflytande i de frågor som rör dem. • Barn har ingen.
25 apr 2017 . Socialförvaltningens lokalförsörjningsplan 2017-2020. 2. Kvalitetsberättelse för
Socialförvaltningen 2016. 3. Socialförvaltningens riktlinjer för handläggning av bistånd enligt
SoL och insatser enligt LSS till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning. 4.
Medel till införskaffande av digital.
Biståndsbedömning. Rätten till insatser enligt LSS handläggs av en biståndshandläggare. För
att få de insatser som beskrivs i LSS krävs ett beslut från biståndshandläggargruppen. Vid
övriga frågor om verksamheten kan du vända dig till ansvarig områdeschef enligt förteckning.
Se länken kontakter. Här kan du se hur.
9 dec 2014 . vissa frågor om vårdnad, boende och umgänge. SOSFS 2014:4 Socialstyrelsens
föreskrifter om Våld i nära relation. SOSFS 2014:5 Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna
råd om dokumentation vid handläggning av ärenden och genomförande av insatser enligt SoL,
LVU, LVM och. LSS. SOSFS 2014:6.
Handläggning av LSS-frågor. av Ulf Sjöberg, utgiven av: Norstedts Juridik AB. Kommentarer.
0 kommentarer. Ordna efter. Äldsta. pluginprogrammet Facebook-kommentarer.
Handläggning av LSS-frågor av Ulf Sjöberg utgiven av Norstedts Juridik AB. Läs mer på
Smakprov.se 9789139103226 Norstedts Juridik AB .
12 jul 2017 . UPP. PROCESS. PROCESSÄGARE. GODKÄND DATUM AV. REVIDERAD
DATUM. UPPFÖLJD DATUM. Handläggning SoL och LSS. Avdelningschef. Vård och
omsorg. Uppdragschef. 2016-11-03. 2017-01-02 ... upplever att insatsen påverkat
livskvaliteten. Handläggaren behöver då ställa frågor om hur.
Datum. Nämnd, förvaltning. 2016-02-01. Socialförvaltningen. Beslutad av socialnämnden
2016-03-30, § 38. Riktlinjer för handläggning enligt LSS, lagen om stöd och service till
personer med viss funktionsnedsättning i Älmhults kommun.
Under Allmänt om tillstånd enligt SoL och LSS hittar du generell information om
Tillståndsprövning, Handläggning samt Föreståndare/ verksamhetsansvarig. . Detta gäller
särskilt om verksamheten vänder sig till flera personkretsar. ge tydliga och konkreta svar på
frågorna i blanketten. stämma av mot checklistan i.
Jämför priser på Handläggning av LSS-frågor (Häftad, 2010), läs recensioner om Böcker.
Använd vår tjänst för att göra det bästa köpet av Handläggning av LSS-frågor (Häftad, 2010).
11 jun 2015 . Riktlinjer för handläggning av insatser enligt LSS och SoL. 9 (31).
Barnkonventionen. För att förverkliga barnkonventionen i Sigtuna kommun har
kommunfullmäktige tagit beslut om att barnkonventionen skall beaktas i samband med större
frågor vad gäller budget och översiktlig planering genom en.
Lösningsfokuserat gruppledarskap inom LSS för en bättre boendemiljö för alla. Sussan Öster.
Utbildare. VITAL Goodsolution. Rättssäkrad. LSS-handläggning . Tid för dina frågor! Finn
Kronsporre. Jurist. JP Infonet Förlag. Finn är en mycket uppskattad föreläsare och
kurshållare. Som socialrättsexpert guidar han dig.
Det viktigaste är att noga gå igenom sitt hjälpbehov. När en LSS-ansökan ska skrivas är det
svårt att veta exakt vad som är normalt föräldraansvar och vad som går utöver det.”
Pia Ehnhage, socialförvaltningen, avdelningen för stadsövergripande sociala frågor . Kopplade
till stadens riktlinjer för handläggning . Antal personer med funktionsnedsättning med insatser
enligt LSS, SoL och SFB den 1 okt 2103. Åldersgrupp. SoL. SoL. LSS. LSS. Totalt. Kvinnor.
Män. Kvinnor. Män. Totalt. 0-12 år. 11.
21 a § Handläggning av ärenden som rör enskilda samt genomförande av beslut om insatser
enligt denna lag skall dokumenteras. ... Lag (2008:77). 28 c § Frågor om särskild avgift prövas

efter ansökan av Inspektionen för vård och omsorg av den förvaltningsrätt inom vars
domkrets kommunen är belägen. En ansökan.
11 feb 2016 . Ur Socialstyrelsens handbok om handläggning enligt LSS, sid 344. Att bedöma
rätten till insatser enligt LSS. Arbetet med att bedöma rätten till insatser enligt LSS handlar i
korthet om att söka svar på följande frågor: • Tillhör den enskilde någon av de tre grupper
som omfattas av lagens personkrets?
8 jan 2016 . Den kritiken kommer nu från Handen Assistans VD, Suzanne Furborg. Nu
kommer mer kritik mot hur Marks kommun handlägger LSS-frågor. LSS som står för ”Lagen
om särskilt stöd och service till funktionshindrade” riktar sig till de som är utvecklingsstörda
eller har funktionshinder. Det är de svagaste i.
22 feb 2008 . Handläggning av LSS ärenden. 16. 20. Uppföljning av beslut. 17 . Riktlinjer LSS.
Vision för Tierps kommun. Tierps kommun kännetecknas av utveckling och tillväxt, god
livsmiljö och att barn och ungdomar är prioriterade. .. rätt att delta. En sammanställning av
frågorna ska delges personalen minst en.
15 aug 2016 . Handläggning av LSS-frågor är avsedd att användas inom kommunal
handläggning av individärenden som rör stöd och service till vissa funktionshindrade samt
assistansersättning. Boken beskriver den centrala lagstiftningen som återfinns i LSS och 51
kap. SFB, och ger även inblick i övriga regelverk som.
15 mar 2017 . dokument som rör myndighetsutövning och verksamhetsutförande enligt LSS.
Om dessa dokument ska fortsätta gälla .. en rättssäker handläggning. • kunskap om gällande
regelverk ... och skyldighet att bestämma i frågor som rör barnets personliga angelägenheter.
Vårdnadshavaren ska i takt med.
21 sep 2016 . När ett ärende som rör barn handläggs enligt SoL och LSS ska barnets bästa
särskilt beaktas och finnas med i de överväganden som leder fram till ett beslut (6 a § LSS).
Barn har enligt 8 § andra stycket LSS rätt att få relevant information samt möjlighet att
framföra sina åsikter i frågor som rör honom eller.
15 dec 2016 . Inspektionen för socialförsäkringen riktar i sin rapport som offentliggörs senare
idag skarp kritik mot den gällande lagstiftningen kring den statliga assistansersättningen.
Utredaren menar att reglerna är otydliga och har skapat en osäkerhet kring vilka som ska få
assistans och inte. Myndigheten uppmanar.
Handläggning och dokumentation inom SoL och LSS. Hannah K . Resten av dagen fokuserar
på frågor som gäller handläggningen och dokumentationen hos den beslutande nämnden.
Deltagarna . Socialsekreterare inom IFO, biståndshandläggare och LSS-handläggare inom
äldreomsorgen samt systemansvariga.
Torsås kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2016-03-14. Kvalitetsdeklaration för.
Bistånds- och. LSS-handläggning. Page 2. Bistånds- och LSS-handläggning. Bistånds- och
LSS-handläggare arbetar med att utreda rätten till bistånd enligt Socialtjänstlagen, SOL . Hör
av dig vid frågor eller synpunkter. Oavsett om du.
Insatserna enligt LSS, lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, ska anpassas till
dina behov och öka dina möjligheter att leva ett självständigt liv. Den som omfattas av LSS
ska få möjlighet att leva som andra, verksamheten ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och
full delaktighet i samhället.
frågor. Box 44. 123 21 Farsta. Växel 08-50825000 fui@stockholm.se stockholm.se.
Handläggare. Till. Carina Gillgren. Telefon: 08-508 25 611. Lotta Hedstad. Telefon: 08-508 25
123. Socialnämnden. 2017-06-13. Barns delaktighet och rätt att komma till tals i handläggning
av LSS-insatser. Förvaltningens förslag till beslut.
vägledande bestämmelser för handläggning av ärenden enligt LSS. Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade (1993:387). Antagna av socialnämnden den 29 oktober 2013 ..

VÄGLEDANDE BESTÄMMELSER DEL 3 – handläggning av ärende. .. Beslut i frågor som
avses i första stycket gäller omedelbart.
Malmö stads verksamheter som erbjuder stöd och service enligt LSS, så att personer med
funktionsnedsättningar .. fara om han eller hon fattar beslut om frågor som rör den egna
personen. ... SOSFS 2006:5 (S) Dokumentation vid handläggning av ärenden och
genomförande av insatser enligt SoL, LVU, LVM och LSS.
Dessa riktlinjer ska tillämpas när det gäller frågor om insatser för barn, ungdomar och vuxna
funktionshindrade enligt LSS. Riktlinjerna utgår främst från lagen. (1993:387) om stöd och
service till vissa funktionshindrade, LSS och lagen om assistansersättning, LASS. 1.
Personkretsbedömning i LSS. Alla funktionshindrade.
Du som har en funktionsnedsättning ska kunna leva ett normalt liv i hemmet, jobbet, skolan
och på fritiden. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en av lagarna
som styr kommunens arbete för personer med funktionsnedsättning.
Handläggning av LSS-frågor (Heftet) av forfatter Ulf Sjöberg. Pris kr 499. Se flere bøker fra
Ulf Sjöberg.
Han eller hon tittar då på vilken funktionsnedsättning du har, hur stora dina behov är, och
vilken hjälp du redan har eller kan få på annat sätt än genom LSS. . Om du har frågor om
handläggning, tolk, eller vill komma i kontakt med din handläggare ring vård- och
omsorgsförvaltningens handläggare på telefon 08-530 622.
”Varje ärende där någon enskild är part ska handläggas så enkelt, snabbt och billigt som
möjligt utan . och andra anteckningar som förs om honom eller henne. ▫ Om den enskilde
anser att någon uppgift i dokumentationen är oriktig ska detta antecknas. 11 kap. 6 § SoL, 21 b
§ LSS . (NF). ▫ Många frågor till Socialstyrelsen.
Kursen inriktar sig på de legala kraven som gäller vid handläggning enligt LSS och syftar till
att handläggningen och dokumentationen ska ske på ett rättssäkert och korrekt sätt.
Personer vars funktionshinder uppenbart inte beror på normalt åldrande. Ansökan. Du måste
själv eller med hjälp av ett ombud (t.ex. god man) ansöka om insatser enligt LSS. Ansökan
kan göras såväl muntligt som skriftligt. Om du vill ansöka om insatser eller om du har frågor
tar du kontakt kommunens biståndsbedömare.
Få svar på dina juridiska frågor rörande LSS – så väl utförarverksamhet som handläggning;
Psykisk ohälsa hos personer med funktionsnedsättning – hur ska vi inom LSS arbeta
förebyggande? Ta del av nya arbetssätt och metoder för ökad brukardelaktighet och
brukarinflytande; Högre kvalitet inom LSS genom utbildning.
16 jun 2015 . regler som styr arbetet med handläggning och dokumentation, exempelvis
förvaltningslagen och LSS samt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd. I denna del
redovisas gemensamma utgångspunkter för hantering av ansökningar och
handläggningsfrågor. I denna del finns ges även beslutsstöd.
www.pwc.se. Rådgivningsrapport. Oskar Lannerhjelm. Joanna Hägg. Carina Altius. Maj 2017.
Genomlysning. LSS. Järfälla kommun .. LSS, i syfte att utreda handläggningsprocessens
kvalitet och påverkan på den volymutveckling som har varit, främst inom ... för frågor och
stöd i det löpande arbetet. Gruppledaren.
Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om grunderna för LSS och den praktiska
tillämpningen av lagen, inom såväl kommunal som privat verksamhet. Främst gäller det dig
som nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör LSS men kursen passar även för
dig som är i behov av en genomgång för att.
Det är viktigt att länsstyrelserna bistår kommuner och landsting med vägledning bl.a. om den
formella handläggningen av ärenden enligt socialtjänstlagen och LSS. Utredningen har vid sina
kontakter med sistnämnda myndigheter fått uppgift om att det finns ett behov av stöd från

länsstyrelserna i dessa frågor. Det är även.
Handläggningen av LSS-ärenden ställer stora krav. Som bl a framhållits av SKL är lagen svår
att tillämpa och det finns brister i överenskommelse mellan förarbetena och lagtexten. Många
frågor har därför behövt prövas av Högsta förvaltningsdomstolen. Även om flera
tillämpningsfrågor klargjorts finns fortsatta oklarheter.
Skriv eller ring till oss. Om du väljer att komma in med din ansökan skriftligt skickar du den
till: Socialsekreterare Förvaltningen för Individ & Familjeomsorg Box 104 09, 434 24
Kungsbacka. Väljer du att ringa hittar du rätt nummer här under. Välj rubrik utifrån vilken
funktionsnedsättning du har. Sedan väljer du telefonnummer.
1 apr 2016 . 3.10 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder (9 § 10 LSS) .. 25. 3.
Övrigt stöd . .. SE. 1 Inledning. Riktlinjerna gäller handläggning av insatser enligt lag
(1993:387) om stöd och service till . Anmäla till Försäkringskassan när det gäller frågor om
assistansersättning och förhållanden som kan.
10 jan 2015 . Handläggning och dokumentation av ärenden som rör enskilda är en central
uppgift . melser om vård av unga (LVU), lagen om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) och
lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. (LSS). Denna handbok ...
Socialnämndens ansvar för familjerättsliga frågor .
LSS, funktionshinder, lagbok, rättssäkerhet, anhörig.
Även handläggningen av ärenden enligt socialtjänstlagen, LSS, LVU och LVM kommer att
beröras samt regleras mer heltäckande. Förutom ökade och . Skyldigheten för socialtjänsten
och LSS att genom frågor och påpekanden verka för att enskilda förtydligar eller kompletterar
en ansökan eller begäran. Vad innebär det.
13 feb 2017 . Konferensen Personlig assistans enligt LSS är utformad för att ge dig den
metodik och de verktyg du behöver för att handlägga LSS-ärenden med fokus på personlig
assistans. Experter på LSS . Alla dessa frågor och mer får du svar på under konferens
Personlig assistans enligt LSS. Du får bland annat.
14 jun 2011 . handläggningen. Statskontoret föreslår därför att Försäkringskassan följer upp
införandet av de kvalitativa målen inom assistansersätt- ningen i syfte att .. ringskansliet pågår
beredning av flera olika frågor om assistansersätt- ning som uppmärksammandes av LSSkommittén. Det frågor som redovisades i.
Emanuel är ordförande för Autism & Aspergerföreningen i Stockholm och har länge varit
engagerad i LSS-frågor. Emanuel var också med och startade FUBbloggen . Vad vill Elisabeth
med LSS? ”Jag vill se hur syftet med lagen genomsyrar handläggningen hos kommuner och
Försäkringskassan. Men det räcker inte för att.
17 mar 2014 . 1. Sammanfattning. 1. 2. Inledning. 3. 1.1 Uppdrag, revisionsfråga och
kontrollfrågor. 3. 1.2 Metod och avgränsning. 3. 3. Socialstyrelsens handbok ”Handläggning
och dokumentation”. 4. 4. Granskningsresultat. 6. 4.1. Kommunala styrdokument. 6. 4.1.1.
Riktlinjer för bedömning av insats enligt LSS i.
annan lagstiftning, t ex SoL och HSL, och i mån av tid tas även frågor om kvalitet och tillsyn
samt Lex Sarah upp.. Målgrupp Kursen riktar sig till dig som är i behov av kunskap om
grunderna för LSS och den praktiska tillämpningen av lagen. Främst gäller det dig som
nyligen börjat arbeta med att handlägga frågor som rör.
Här kan du läsa om hur du gör för att ansöka om insatser enligt Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade (LSS). Lidköpings kommun . Ett ärende ska handläggas så snart som
möjligt från det att ansökan kommit in tills du får ett beslut. Du får . Har du frågor eller önskar
få hjälp med din överklagan? Vänd dig i.
Inez Svensson nyklassicismen en av Sveriges vänsterderivaten infektionssjukdomen
cayennepeppar insprängd. 13 aug 2014 Ladda ner Handläggning av LSS-frågor – Ulf Sjöberg

Handläggning av LSS- frågor är avsedd att användas inom kommunal handläggning av
skonarna- och textilformgivning och Handläggning av.
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor e pub f r i l a dda ne r
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor pdf f r i l a dda ne r
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor t or r e nt
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor l a dda ne r m obi
l ä s a Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor uppkoppl a d pdf
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor l a dda ne r pdf
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor pdf l ä s a uppkoppl a d
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor pdf l a dda ne r f r i
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor l a dda ne r
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor l ä s a uppkoppl a d f r i
l ä s a Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor pdf
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor f r i pdf
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor e bok f r i l a dda ne r pdf
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor pdf
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor e pub vk
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor pdf uppkoppl a d
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor e pub
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor bok l ä s a uppkoppl a d f r i
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor e bok f r i l a dda ne r
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor e bok pdf
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor e pub l a dda ne r
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor t or r e nt l a dda ne r
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor e pub l a dda ne r f r i
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor e bok t or r e nt l a dda ne r
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor e bok l a dda ne r
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor e bok m obi
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor l a dda ne r bok
l ä s a Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor uppkoppl a d f r i pdf
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor l ä s a
Ha ndl ä ggni ng a v LSS- f r å gor l ä s a uppkoppl a d

