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Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, är en rättighetslag som ska ge personer med omfattande och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor och möjlighet att kunna leva som andra människor.
LSS kallas ibland för pluslag vilket betyder att den är ett komplement till
andra lagar, som socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. Det
innebär att en person som har rätt till insats enligt LSS även kan ha rätt till
stöd och hjälp enligt annan lag.

Vem gäller lagen för?

Lagen gäller inte för alla personer med funktionsnedsättning utan endast
de som tillhör personkretsen. Till personkretsen hör personer med:

Sektor vård och omsorgs målbild
De personer som behöver omvårdnadsinsatser eller annat
stöd för sin dagliga livsföring ska så långt som möjligt kunna leva och bo som självständiga invånare i samhället.
Sektor vård och omsorgs insatser ska präglas av trygghet,
ansvarskänsla och respektfullt bemötande.
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1.

utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande
tillstånd,

2.

betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i vuxen ålder, föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom eller

3.

andra stora och varaktiga funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, och som leder till betydande svårigheter i
den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd eller service.

Du har rätt till den insats du begärt om du bedöms tillhöra någon av ovan
nämnda personkretsar och bedöms ha ett behov av insatsen som inte
tillgodoses på annat sätt.
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De tio insatserna
1. Råd och stöd

Råd och stöd kan vara rådgivning och vägledning för dig, dina anhöriga
eller personal. Det kan också vara hjälp till kontakt med rätt myndigheter
eller information om samhällsstöd. Råd och stöd kan ges av bland andra
fysioterapeut, psykolog, arbetsterapeut, specialpedagog, logoped, kurator
och dietist. I insatsen ingår inte behandling.
Västra Götalandsregionen ansvarar för utredning och beslut gällande
insatsen råd och stöd.

2. Personlig assistans

Du kan ha rätt att få hjälp av en personlig assistent om du är under 65 år
och på grund av stora och varaktiga funktionsnedsättningar behöver hjälp
med de grundläggande behoven:
•
•
•
•
•
•

andning
personlig hygien
måltider
att klä av och på sig
att kommunicera med andra
annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om dig

Om du har ett stort behov av hjälp med de grundläggande behoven som
ger rätt till personlig assistans kan du även ha rätt till assistans med andra
personliga behov.
Om du behöver hjälp med de grundläggande behoven mer än 20 timmar
per vecka, kan du ha rätt till assistansersättning hos Försäkringskassan.
Personlig assistans kan du välja att få av kommunen, ett privat assistansbolag /kooperativ eller genom att själv vara arbetsgivare.

5. Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice innebär att en person kommer hem och hjälper dig för att
ge din familj tid för vila eller egna aktiviteter.

6. Korttidsvistelse utanför hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge dig möjlighet till miljöombyte och för att ge
din familj tid för vila eller egna aktiviteter. Korttidsvistelse betyder vanligtvis att du får vara på något av kommunens korttidshem där det finns
personal som ger dig den hjälp du behöver. Det kan också innebära att du
får vara hos en annan familj.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Du som är över 12 år och behöver hjälp av någon när du inte är i skolan
och dina föräldrar arbetar eller studerar kan ha rätt att få korttidstillsyn.
Det innebär att du får vara på korttidshem där personal hjälper dig. Du
kan även ha rätt till korttidstillsyn om du behöver träffa andra och få en
meningsfull sysselsättning.

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn
och ungdomar
Om du är under 18 år och på grund av svår funktionsnedsättning och stora
omvårdnadsbehov inte kan bo hos din familj kan du ha rätt att bo i ett
familjehem eller en bostad med särskild service tillsammans med andra
barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Denna typ av boende kan
också begäras vid studier på annan ort.

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna

3. Ledsagarservice

Om du på grund av en funktionsnedsättning har ett stort behov av stöd i
vardagen kan du ha rätt till bostad med särskild service i form av gruppboende eller servicebostad. I insatsen ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

4. Kontaktperson

Om du på grund av din funktionsnedsättning har behov av vissa grundanpassningar i ditt boende kan du ha rätt till en särskilt anpassad bostad.
I insatsen ingår inte personalstöd för att tillgodose omvårdnad, fritidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter.

Ledsagarservice kan beviljas för aktiviteter utanför hemmet och syftar till
att bryta isolering. En ledsagare kan till exempel följa med dig på fritidsaktiviteter eller kulturella aktiviteter.
Insatsen kontaktperson ska hjälpa dig att bryta isolering. En kontaktperson är någon du kan prata och umgås med eller delta i fritidsaktivitet
tillsammans med.

10. Daglig verksamhet

Om du tillhör personkrets 1 eller 2 och är i yrkesverksam ålder kan du ha
rätt till daglig verksamhet. Insatsen är till för dig som inte har ett arbete
eller studerar och ska ge dig en meningsfull sysselsättning i vardagen.
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Hur går utredningen till?

Övrigt

Begäran om insatser enligt LSS

Vad kostar det att få stöd enligt LSS?

Begäran om insatser enligt LSS kan göras muntligen eller skriftligen till
LSS-handläggare. Blankett för skriftlig begäran finns på www.skovde.se där
du själv kan skriva ut den. Om du vill få blanketten via post kan du ringa till
Skövde kontaktcenter (telefonnummer 0500-49 80 00).

Insatserna enligt LSS kostar ingenting. Du betalar exempelvis för mat och
hyra för din lägenhet om du har en bostad med särskild service. Du betalar
också för sådant som du gör på din fritid tillsammans med ledsagare eller
kontaktperson och för mat när du är på korttidshem.

Om du bor i en annan kommun men vill flytta till Skövde och behöver insats
enligt LSS kryssar du i rutan som avser ”Förhandsbesked” på blanketten
och vilken insats du begär.
En LSS-handläggare kommer att utreda din begäran om insats enligt LSS.
Handläggaren kommer då behöva medicinskt underlag om din funktionsnedsättning, exempelvis intyg från läkare eller psykolog. Om du bedöms
tillhöra den personkrets som kan få insatser enligt LSS bokar handläggaren
ett möte med dig där du får berätta mer om varför du behöver den insats
du begärt. LSS-handläggaren kan också behöva fråga andra personer om
din funktionsnedsättning och kommer i så fall först fråga dig om lov att göra
detta.
LSS-handläggaren gör en bedömning av din rätt till insatsen du begärt och
fattar sedan ett beslut som skickas till dig via brev.

Rätt att överklaga

Om du inte är nöjd med beslutet du fått kan du överklaga det till förvaltningsrätten. Hur du gör för att överklaga ett beslut kan du läsa mer om på
sista sidan i utredningen som du fått via brev tillsammans med ditt beslut.
Om du behöver mer information kan du kontakta LSS-handläggare som
berättar mer om hur en överklagan går till.

Vem kan söka stöd?

Du kan begära stöd enligt LSS om du är:
•
•
•
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över 15 år
vårdnadshavare
god man, förvaltare eller ombud
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