LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA
FUNKTIONSHINDRADE
LSS

HAGFORS KOMMUN

MÅLET MED LAGEN OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA
FUNKTIONSHINDRADE, LSS, ÄR ATT DEN ENSKILDE FÅR
MÖJLIGHET ATT LEVA SOM ANDRA

LSS ger rätt till tio insatser för särskilt stöd och särskild
service som människor kan behöva, utöver det som de kan få
genom annan lagstiftning. LSS är ett komplement till andra
lagar och innebär inte någon begränsning i de rättigheter
som andra lagar ger. För att få stöd och service enligt LSS
krävs att den som begär stöd ingår i någon av lagens tre
personlighetskretsar, nedan ser du vilka de tre är. Motivet
till detta är att det i allmänhet får antas vara till fördel för
den enskilde.
Här kan du läsa hela lagtexten LSS - Lag (1993:387) om stöd
och service till vissa funktionshindrade.
VEM GÄLLER LAGEN FÖR?

Personkrets 1

Personer med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd.
Personkrets 2

Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av
yttre våld eller kroppslig sjukdom.
Personkrets 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 eller service.
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TIO RÄTTIGHETER/INSATSER

Rådgivning och annat personligt stöd

En rätt till kvalificerat expertstöd av personal som förutom
sin yrkeskunskap har särskild kunskap om hur det är att
leva med stora funktionshinder. Stödet kan till exempel
ges av kurator, psykolog, sjukgymnast, förskolekonsulent,
logoped, arbetsterapeut eller dietist. Råd och stöd ska vara
ett komplement till och inte en ersättning för till exempel
habilitering, rehabilitering och socialtjänst. Landstinget är
ansvariga för detta stöd.
Personlig assistans

Personlig assistans ska vara ett personligt utformat stöd som
ges av ett begränsat antal assistenter till den som på grund
av stora och varaktiga funktionshinder behöver hjälp med
sina grundläggande behov (hjälp med personlig hygien,
måltider, att klä av- och på sig, att kommunicera med andra
eller annan hjälp som förutsätter ingående kunskap om
den funktionshindrade). Den som har behov av personlig
assistans för sina grundläggande behov har även rätt till
personlig assistans för andra personliga behov.
För att få personlig assistans ska insatsen ha beviljats innan
en person fyller 65 år eller så ska ansökan ha inkommit
senast dagen före 65-årsdagen. Antalet assistanstimmar
får inte utökas efter att personen har fyllt 65 år. Den
assistansberättigade kan välja att få assistansen genom
kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara
arbetsgivare eller anlita till exempel ett kooperativ eller
annan utförare. Kommunen är ansvarig för kostnaden för
personlig assistans när de grundläggande behoven uppgår
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till högst 20 timmar per vecka. Den som har behov av att
personlig assistans för sina grundläggande behov mer än
20 timmar per vecka har rätt att få assistansersättning.
Rätten till denna ersättning kan du läsa om i 51 kapitlet i
socialförsäkringsbalken (2010:110), SFB. Försäkringskassan
beslutar om och betalar ut assistentförsäkringen.
Ledsagarservice

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. Den som
har personlig assistens har inte rätt till ledsagarservice.
Kontaktperson

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 ge råd i vardagssituationer. Stödet kan
ibland ges av en familj, en så kallad stödfamilj.
Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden
insats och för situationer som inte kan förutses. Den ska vara
tillgänglig alla tider på dygnet och på helger.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till
rekreation, miljöombyte eller för att ge anhöriga tillfälle
till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i
en annan familj eller på något annat sätt till exempel lägereller kolonivistelse.
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Man ska kunna få korttidsvistelse både regelbundet och i
akuta situationer. Den ska vara tillgänglig dygnet runt och på
helger.
Korttidstillsyn för ungdomar

Från den dag ungdomar fyller 13 år och har omfattande
funktionshinder finns möjligheter att få tillsyn via LSS före
och efter skolans slut samt under lovdagar. Det förutsätter
att föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. Stödet kan ges
till dess man fyllt 21 år, i vissa fall till och med 23 år.
Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för
barn eller ungdom

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan
ha 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

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

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.
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ANNAT SOM FINNS FÖR DIG MED FUNKTIONSHINDER

Boendestöd

Boendestöd är ett individuellt stöd som utgår ifrån den
enskildes behov och ska ge en förbättrad livssituation.
Boendestödet ges inte enbart i hemmet utan också genom
vardagliga aktiviteter ute i samhället till exempel inköp,
besöka vårdcentral, social träning osv. Denna insats söks hos
LSS handläggare och beviljas genom Socialtjänstlagen SoL
§4:1
Individuell plan

Om den enskilde önskar kan en individuell plan upprättas.
I den kan alla pågående och planerade insatser, från
till exempel kommun och landsting kring den enskilde
redovisas och samordnas.
Förhandsbesked

Om du vill flytta har Du rätta att redan innan Du flyttar få
besked om vad Du kan få för stöd från LSS på den ort du
flyttar till.
Tandvårdsstöd

Tillhör du en personkrets enligt LSS-lagen kan du få
nödvändig tandvård, till samma kostnad som övriga
sjukvårdsinsatser från landstinget. Högkostnadskort gäller.
God man

Vid 18 års ålder blir alla myndiga. Vissa personer kan på
grund av sjukdom, psykisk störning, utvecklingsstörning
eller liknande förhållande behöva hjälp med att bevaka sin
rätt, förvalta sin egendom och sörja för sin person med hjälp
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ANSÖKAN

Stödet ska ges så att den enskilde har största möjliga
inflytande. Man kan få stödet endast om man själv begär
det. Den som är under 15 år eller uppenbarligen inte kan
ta ställning i frågan ska få insatserna när en vårdnadshavare,
god man, förvaltare eller förmyndare begär det.
Ansökan görs hos kommunens LSS Handläggare.
RÄTT ATT ÖVERKLAGA

Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt
LSS kan överklaga detta i domstol, i första hand i
förvaltningsdomstolen.

TILL DIG SOM NU LÄST DENNA BROSCHYR

Lagen vänder sig till personer i alla åldersgrupper och med
olika funktionshinder och livssituationer.
Lagen är dessutom mycket inriktad på att hitta den enskildes
behov av stöd, vilket gör att lösningarna kan se olika ut.
Har du frågor kring LSS-lagen eller annat som rör
funktionshinder? Ring våra handläggare för LSS/
Socialpsykiatri för mera information.
Emma Koskelainen
0563-18607

Maria Wallmon
0563-18651
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KONTAKTA OSS
Besöksadress

Telefon

Köpmangatan 3, Hagfors
Postadress: Sociala avdelningen
683 80 Hagfors

Du når vår reception via växeln:
0563-185 00
Fax: 0563-186 17

Reception

Telefontider till handläggarna
samt mer information
hittar du på på www.hagfors.se

Öppet måndag-fredag
08.00-12.00, 13.00-16.00

