••• Personliga assistenter

Jobba som personlig assistent
i Luleå kommun

Arbeta som personlig assistent
Yrket som personlig assistent innebär att assistera en person med
funktionshinder i vardagen. Du ska vara ett personligt stöd som
ger den funktionshindrade bättre möjligheter till ett självständigt
liv.
I arbetsuppgifterna ingår att assistera vid personlig omvårdnad,
allmänna hushållssysslor, ärenden och inköp samt delta i dagliga
aktiviteter som arbete, skola och fritidsintressen.
Alla brukare i Luleå kommun har en genomförandeplan som
beskriver hur den beslutade insatsen ska genomföras och vem som
ansvarar för vad.
Du dokumenterar varje dag viktiga händelser och avvikelser
från genomförandeplanen. I Luleå kommun använder vi det
webbaserade dokumentationssystemet Treserva.
Brukarens biståndsbeslut och behov styr hur ditt arbetsschema ser
ut. Det kan innebära arbete under kvällar, helger samt nattetid.

Vad är personlig assistans?
Personlig assistans är en insats enligt lagen om stöd och service
(LSS) till vissa funktionshindrade. Insatsen beviljas av
kommunen eller Försäkringskassan.
Rätten till assistans har:
• personer med utvecklingsstörning och personer med autism
eller autismliknande tillstånd.
• personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av
yttre våld eller kroppslig sjukdom.
• personer som till följd av andra stora och varaktiga
funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande,
har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och
omfattande behov av stöd och service.

Säg vad du tycker!
Har du synpunkter på socialtjänsten?
Berätta det för oss. Vi tycker att det är
värdefullt att få ta del av dina tankar, idéer
eller klagomål det ger oss en chans att
förbättra vår verksamhet.
Vår blankett ”Säg vad du tycker” finns
tillgänglig i alla våra verksamheter och på
kommunens hemsida:
http://www.lulea.se/omsorg--stod/sag-vad-du-tycker.html

Kvalitetspolicy
Med kvalitet, engagemang, omsorg och förståelse ska vi, inom ramen för gällande
lagstiftning, tillgodose behov som uppfyller våra medborgares önskemål.

Bemötande:

Varje medborgare/kund är unik och ska mötas med
omtanke och respekt.

Tydlighet:

Vår information ska på ett korrekt och okomplicerat
sätt vara anpassad till mottagaren.

Tillgänglighet:

Vi ska se till att de som söker kontakt med oss får den
service de behöver utan omotiverat dröjsmål.

Kompetens:

Vi ska ständigt utveckla vår förmåga och ha rätt
resurs för varje behov och för varje uppgift.
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