LSS
— Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade

Vår omsorg,
din trygghet

Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med stora och
långvariga funktionshinder ett bra liv. Lagen garanterar även hjälp och
stöd i det dagliga livet.
Insatserna enligt LSS ges till den enskilde endast om han/hon begär det.
Den enskilde måste ansöka om insatsen han/hon önskar. Om den en
skilde är under 15 år eller saknar förmåga att själv ansöka om insatser
kan vårdnadshavare, god man, förvaltare eller annan ställföreträdare
ansöka om insatser till honom/henne.
LSS gäller följande personkretsar:
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld
eller kroppslig sjukdom.
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder
som uppenbart inte beror på normalt åldrande, i de fall funktions
hindren är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga
livsföringen, och därmed medför ett omfattande behov av stöd och
service.

Vad avgör vilket stöd du får?
När kommunens handläggare beslutar om vilket stöd den enskilde är
berättigad till, utgår de från hur andra människor i samma ålder har det.
Handläggarna ser till vilket behov av hjälp och stöd den enskilde har.
Den funktionshindrade ska kunna leva sitt liv så att det i så stor utsträck
ning som möjligt liknar andra människors liv. Den som inte är nöjd med
kommunens beslut kan överklaga beslutet till Förvaltningsrätten.

Finns det några kostnader?
Insatserna är som regel kostnadsfria, men några undantag finns.
• Personer som bor i bostad med särskild service ska betala hyra för
den privata bostaden, men inte för gemensamma utrymmen.
• Kostnad för mat enligt tillämpningsanvisningar.
• Resor till/från verksamheter.
• För barn som bor i familjehem eller i bostad med särskild service
ska föräldrarna i skälig utsträckning bidra till barnets kläder, fritids
verksamhet och liknande kostnader.
• Personer som erhåller assistansersättning från Försäkringskassan
ska betala motsvarande summa till kommunen om kommunen är
assistansanordnare.

De tio rättigheterna
1.

Rådgivning och annat personligt stöd: Den enskilde kan ha rätt
till expertstöd av personer, som förutom sin yrkeskunskap, har god
kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder.

2.

Personlig assistans: Personer med stora funktionshinder och som
ännu inte fyllt 65 år kan ha rätt att få hjälp av en eller flera personliga
assistenter.

3.

Ledsagarservice: Enskilda som inte har personlig assistans kan
istället ha rätt till ledsagarservice som ska underlätta deltagandet i
samhällslivet.

4.

Kontaktperson: En kontaktperson ska vara en medmänniska som
underlättar för den enskilde att delta i fritidsaktiviteter.

5.

Avlösarservice i hemmet: Insatsen avser att göra det möjligt för
anhöriga att få avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet.
Avlösarservice kan ges både regelbundet och för situationer som
inte kan förutses.

6.

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet: Korttidsvistelse är till
för att ge funktionshindrade möjlighet till miljöombyte och andra
upplevelser samtidigt som anhöriga får möjlighet till avlösning.

7.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år: Ungdomar, som är
över 12 år men fortfarande går i skolan, ska kunna få hjälp/tillsyn
före och efter skoldagen samt under skolloven.

8.

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för
barn och ungdom: Unga som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha
rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild service.

9.

Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild
anpassad bostad: Boendet kan se ut på olika sätt, men vanligast
är gruppbostad och särskilt anpassade bostäder.

10. Daglig verksamhet: Funktionshindrade som är i yrkesverksam
ålder, inte har ett arbete, och inte utbildar sig, har rätt till daglig
verksamhet i de fall personerna tillhör personkrets 1 eller 2.

Individuell plan:
Personer som får insatser enligt LSS har rätt att få en individuell plan
upprättad utifrån en helhetssyn med stöd från flera olika myndigheter.
Planen utformas tillsammans med den enskilde och utgår från dennes
kort- och långsiktiga behov. Kommunen har ansvar för att samordna
insatser som tas upp i planen.
Hela lagtexten finns i ”Lag (1993:387) om stöd och service till vissa
funktionshindrade”.

Hur hanteras dina personuppgifter?
Varje gång du är i kontakt med socialtjänsten och vården registreras
uppgifter om dig.
Uppgifterna behövs för att kunna hantera ditt ärende och för att vård
och omsorgen ska bli bra, trygg och säker.
Uppgifterna får bara användas av dem som har behörighet till det.
Du kan läsa mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på
gislaved.se/gdpr

Kontakta oss
Insatserna 2 – 10 enligt LSS söks hos Enheten för bistånd och stöd.
LSS-handläggare i Gislaveds kommun:
Telefon

0371-810 00

Insats 1 enligt LSS söks hos Landstinget / Habiliteringscentrum
i Värnamo.
Telefon

0370-69 79 00, växel

Anteckningar

Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss:
Enheten för bistånd och stöd
Besök
Stationsallén 5 A, Gislaved
Telefon 0371-810 00, kontaktcenter
E-post
bistand.stodenhet@gislaved.se
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