Information om LSS
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade
Vem gäller LSS-lagen för?
1. Personer med utvecklingsstörnings, autism eller autismliknande tillstånd,
2. Personer med betydande begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom, eller
3. 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 och service.
När du söker om LSS-insatser tar du kontakt med LSS-handläggare på kommunen
Biståndsenheten via tfn 0922–26 000 telefontid mellan 09:00-09:45, måndag – fredag.
Ansökningsblankett LSS, bifogas med informationen.

Så går en utredning till
Efter att vi tagit emot din ansökan får du en personlig kontakt med en LSS-handläggare som
tillsammans med dig samtalar om dina behov och förutsättningar. LSS-handläggaren kan
komma hem till dig på hembesök eller att du besöker oss. Din ansökan kan behöva
kompletteras med läkarutlåtande, ADL/ funktionsbedömning av arbetsterapeut,
psykologutredning osv. Dina behov och önskemål är alltid utgångspunkt för utredning.
Normal handläggningstid är 1 till 3 månader.

Insatser
• Råd och stöd 9§1 LSS
Råd och stöd av olika professioner till dig med svåra funktionsnedsättningar och för dina
anhöriga (Regionen Norrbotten)
• Personlig assistent 9§2 LSS
För dig som är under 65 år med stor funktionsnedsättning.
Du som behöver hjälp mer än 20 timmar per vecka kan ansöka om assistansersättning hos
Försäkringskassan.
• Ledsagarservice 9§3 LSS
Den som inte har personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice. Ledsagarservice
ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska kunna underlätta
för den enskilde att delta i samhällslivet.
• Kontaktperson 9§4 LSS
En kontaktperson ska vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett
självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter samt
gå råd i vardagssituationer. Stödet kan ibland ges av en familj, så kallad stödfamilj.
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• Avlösarservice i hemmet 9§5 LSS
Avlösarservice ska kunna fås både som regelbunden insats och för situationer som inte kan
förutses. Den ska vara tillgänglig alla tider på dygnet.
• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9§6 LSS
Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte eller för
att ge anhöriga tillfällen till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i en annan
familj eller på något annat sätt t.ex. läger- eller annan ordnadvistelse.
• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 9§7 LSS
Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven.
•

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn eller ungdom 9§8
LSS
Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan har rätt att bo i en annan familj
eller i en bostad med särskild service. Det ska vara ett komplement till föräldrahemmet både
för barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte alls kan bo hemma
med sin familj.
• Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad 9§9 LSS
Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad eller
servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av
kommunen.
• Daglig verksamhet 9§10 LSS
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. Den dagliga verksamheten
bör kunna innehålla såväl aktiviteter med habiliterande inriktning som mer
produktionsinriktade uppgifter. Insatsen ska anpassas efter individuella behov,
förutsättningar och intressen.

Vad kostar insatserna?
De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria för den enskilde, men några undantag finns.

Inflytande och medbestämmande
Var och en ska ha största möjliga inflytande över stödet som ges enligt LSS.

Individuell plan §10 LSS
Den som får insatser enligt LSS ska erbjudas att få en individuell plan med beslutade och
planerade insatser.

Förhandsbesked § 16 LSS
Rätta att överklaga
Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta i domstol, i
första han förvaltningsdomstolen.
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