LSS
Lag om stöd och
service
till vissa
funktionshindrade

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en
rättighetslag. De som tillhör någon av lagens tre personkretsar kan
få rätt till hjälp och stöd om deras behov inte tillgodoses på annat
sätt. LSS är ett komplement till andra lagar och innebär inte någon
inskränkning i de rättigheter som andra lagar ger. LSS är en så kallad
"pluslag" för en begränsad kategori av människor, vilket innebär att
LSS inte tar över annan lagstiftning som socialtjänstlag, hälso- och
sjukvårdslag, färdtjänstlag, skollag med flera.

Vem gäller lagen för?
LSS riktar sig till tre personkretsar:
 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 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.

Hjälp och stöd inom tio områden:
1.

Rådgivning och annat personligt stöd

Kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap
har särskild kunskap om hur det är att leva med stora
funktionshinder. Det kan vara kurator, psykolog, sjukgymnast,
förskolekonsulent, talpedagog, logoped, arbetsterapeut och/eller
dietist. Rådgivning och annat personligt stöd är ett komplement till
sådan rehabilitering och habilitering som utgår enligt Hälso-och

sjukvårdslagen och sådana insatser som utgår med stöd av
Socialtjänstlagen.
Ansökan om råd och stöd skickas till: Habilitering och Hälsa Råd
och stöd, Regionens hus 542 87 Mariestad. Om ansökan beviljas
erbjuds man kontakt med Barn och ungdomshabiliteringen eller
Vuxenhabiliteringen. Läkare kan även skriva remiss till
habiliteringen.
2.

Personlig assistans

Den som inte har fyllt 65 år kan ha rätt att få hjälp av en personlig
assistent. Personlig assistans är till för personer med mycket
omfattande funktionsnedsättning som behöver hjälp med sina
grundläggande behov som till exempel hjälp med att äta, hjälp med
av- och påklädning, hjälp med att kommunicera och personlig
hygien. Man kan antingen få assistans direkt av kommunen eller få
ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare för assistenten eller
assistenterna. Man kan också använda stödet till att anlita ett privat
assistansbolag eller kooperativ som utförare av assistansen.

Bra att veta om personlig assistans:

Om man ansöker om dubbel assistans, dvs att man har behov av fler
än en personlig assistent på en och samma gång, ska möjligheterna
till bostadsanpassning eller hjälpmedel enligt Hälso och
sjukvårdslagen ha utretts. Det är den sökande som själv måste
ansöka om bostadsanpassning eller hjälpmedel. För att komma i
kontakt med kommunens handläggare för bostadsanpassning, ring
växeln på 0302-52 10 00. När det gäller frågor om hjälpmedel,
kontakta den arbetsterapeut eller sjukgymnast som den sökande
brukar ha kontakt med.

Om man har ett hjälpbehov som överstiger 20 timmar/vecka för
grundläggande behov görs ansökan direkt till Försäkringskassan.
3.

Ledsagarservice

Med ledsagarservice menas att en person följer med när man vill
komma ut och vara med i det som händer i samhället. Att t ex gå på
bio, restaurang, skogspromenad, ishockey eller det som man är
intresserad av.
4.

Kontaktperson

Kontaktpersonen är en medmänniska som är till för att minska
social isolering. Många människor med funktionsnedsättningar har
få kontakter vid sidan av sina anhöriga, de bor ensamma, saknar
arbete och har ingen att umgås med på fritiden. Kontaktpersonen
kan underlätta för dem att leva ett självständigt liv och komma ut
och träffa andra.
5.

Avlösarservice i hemmet

Med avlösning hemma menas att anhöriga ska få hjälp med att
någon kommer hem och avlöser dem i arbetet med att ta hand om
personen med funktionsnedsättning. De kan då själva ägna sig åt
övriga familjemedlemmar eller fritidsaktiviteter.
Avlösarservicen kan behövas både som en regelbunden insats och för
situationer som inte kan förutses. Den gäller när som helst under
dygnet.
6.

Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet betyder att personen med
funktionsnedsättning åker iväg, dels för att anhöriga ska få vila sig
och ägna sig åt övriga familjen och sina egna intressen, dels för att
personen själv ska få komma hemifrån till något som kan vara
stimulerande för honom eller henne. Man kan då besöka en annan
familj (stödfamilj), ett korttidshem eller ett läger.

Korttidsvistelse ger den enskilde möjlighet att få rekreation och
miljöombyte och möjlighet för de anhöriga eller
familjehemsföräldrarna att få avlastning.
7.

Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år

Korttidstillsyn för skolbarn som är över tolv år kan ges före och efter
skoldagen samt under skolloven, förutsatt att föräldrarna
arbetar/studerar. Beslut om denna insats fattas av LSS-handläggare.
Skolan där barnet går är sedan ansvarig för att erbjuda den unge
tillsyn i samband med skoldagen.
8.

Boende i familjehem eller i bostad med
särskild service för barn och ungdomar

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan få bo i
en annan familj eller i en bostad med särskild service.
9.

Boende med särskild service för vuxna eller
annan särskild anpassad bostad för vuxna

I denna insats ingår fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
Bostäderna kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna
är servicebostad och gruppbostad.
10.

Daglig verksamhet

Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte
utbildar sig, har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets
1 och 2 enligt LSS.

Individuell plan
Den som får insatser enligt LSS, kan begära att få en individuell
plan. I En individuell plan kan man exempelvis planera inför en
liten eller stor förändring i livet, om man är på väg att flytta
hemifrån eller om man vill planera för något annat som är viktigt.
Planen ska göras tillsammans med personen med

funktionsnedsättning. En individuell plan kan liknas vid en karta,
där man får överblick över vem som gör vad och vad nästa steg är.
Den kan vara till god hjälp för samordning mellan olika
verksamheter och för att få inflytande och överblick. För mer
information kontakta en LSS-handläggare.

Mer information om LSS får du av kommunens LSS-handläggare.
Ring kommunens växel på 0302-52 10 00.

Vem får ansöka?
Det är bara den funktionsnedsatte själv eller hans/hennes legala
företrädare som vårdnadshavare, god man eller förvaltare som kan
ansöka om insatser enligt LSS. Det är frivilligt att ansöka. Det är
inte förenligt med lagstiftningen att fatta beslut om insatser enligt
LSS ”över huvudet” på den person ärendet gäller, och framförallt
inte mot dennes vilja. När det gäller insatser som rör barn och unga
beaktas alltid barnets bästa och barnet/den unge har alltid rätt att
komma till tals.
Alla LSS-insatser (förutom rådgivning och annat personligt stöd)
söker man hos kommunens LSS-handläggare. Ansökan kan göras
skriftligen eller muntligen. Läkarintyg som beskriver
funktionsnedsättningen/diagnosen skickas med ansökan. Efter
ansökan får man personlig kontakt med en LSS-handläggare.
LSS innehåller inga tvångsmedel. Om det uppstår behov av insatser
mot den enskildes vilja, t ex vid missförhållanden i hemmet,
kriminalitet, svårt missbruk eller svår psykisk sjukdom kontaktar
man den myndighet som kan hjälpa till med detta, exempelvis polis,
sjukvård eller socialtjänst. De arbetar med andra lagstiftningar som
då kan behövas, till exempel Lag om vård av unga - LVU, Lag om
vård av missbrukare - LVM eller Lag om psykiatrisk tvångsvård LPT.

Rätt att överklaga
Om man får avslag på ansökan, helt eller delvis, har man rätt att
överklaga beslutet till Förvaltningsrätten. Vill man överklaga ett
beslut, ska det göras skriftligt. För att överklagande ska kunna
behandlas, måste skrivelsen ha kommit till individnämnden i
Lerums kommun inom tre veckor från den dag man tagit del av
beslutet. Den som får avslag på en ansökan, får också upplysningar
om hur det går till att överklaga.
LSS-handläggarna kan hjälpa till att göra överklagandet.

Anhörigstöd
Lerums kommun erbjuder stöd för anhöriga genom anhöriggrupper
och andra aktiviteter. Se kommunens hemsida för aktuell
information eller ring anhörigstödstelefon , nr 0302-52 22 39 eller
0727-45 78 97.
Om man inte har rätt till insatser enligt LSS
Om man inte bedöms tillhöra personkretsen enligt LSS, men har
behov av stöd och hjälp på grund av sin funktionsnedsättning, kan
man få sin ansökan prövad enligt Socialtjänstlagen.
Enligt 4 Kap 1§ socialtjänstlagen har den som inte själv kan tillgodo
se sina behov eller kan få dem tillgodosedda på annat sätt, rätt till
bistånd av socialnämnden för sin försörjning och för sin livsföring i
övrigt. Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig
levnadsnivå. Biståndet ska utformas så att det stärker hans eller
hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.
5 Kap, särskilda bestämmelser för olika grupper, regleras bland annat
äldres och människor med funktionsnedsättnings rätt till bistånd.

Stödet kan bestå av:
Stöd i hemmet , till exempel hemtjänst eller boendestöd
Matdistribution
Ledsagarservice
Trygghetslarm
Avlösning i hemmet
Dagverksamhet och dagvård
Korttidsvård
Särskilt boende
Ansökan enligt Socialtjänstlagen görs till någon av kommunens
biståndshandläggare. För att komma i kontakt med den
biståndshandläggare som ansvarar för det område där du bor, ring
kommunens växel på 0302-52 10 00 så kopplar de dig rätt.
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