Leva som andra
Stöd och hjälp enligt LSS

Lagen om stöd
och service till vissa
funktionshindrade (LSS)

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 inga inskränkningar till de rättigheter som andra lagar ger.

Vem kan få hjälp?
1. Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller
autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder till följd av yttre våld eller
kroppsliga skador.
3. Personer med andra varaktiga funktionsnedsättningar, som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och ger
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
omfattande behov av stöd eller service.

Kommunen har ansvar för alla

dem som bor i kommunen.
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Insatser enligt LSS
Dessa insatserna enligt LSS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rådgivning och stöd
Personlig assistans
Ledsagarservice
Kontaktperson
Avlösarservice i hemmet
Korttidsvistelse utanför hemmet
Korttidstillsyn utanför hemmet för skolungdomar över 12 år
Familjehem eller bostad med särskild service för barn och
ungdomar
Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt
anpassad bostad
Daglig verksamhet
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Avlösarservice i hemmet
Anhöriga som bor tillsammans med
en person med funktionsnedsättning
behöver ibland få tid till egna aktiviteter.
En avlösare är en person som kommer
hem och hjälper till, så de anhöriga eller
syskon till den funktionsnedsatte kan
vila eller göra något annat.

Daglig verksamhet
Jobb och aktivitet för dig i yrkesverksam
ålder, som inte har arbete eller utbildar
dig. Det finns flera verksamheter och
de är anpassade efter olika behov.
Insatsen gäller bara personer som ingår i
personkrets 1 eller 2.
Kontaktperson/kontaktfamilj
En person eller en familj som kan
hjälpa dig att leva ett självständigt
liv genom att minska isolering, följa
med på fritidsaktiviteter och ge råd i
vardagssituationer.

Boende för barn
Det finns stöd och hjälp för barn och
ungdomar som har stora behov av
omvårdnad och inte kan bo hos sina
föräldrar hela tiden. Du kan bo i en
annan familj eller i en bostad med
särskild service. Stödet ska komplettera
föräldrahemmet.

Korttidstillsyn för skolungdom
Barn över 12 år med stora
funktionsnedsättningar kan i anslutning
till skolan och under skollov få hjälp
med omsorg och en meningsfull
fritidssysselsättning genom organiserad
tillsyn utanför det egna hemmet under
tid då föräldrarna arbetar/studerar.

Bostad med särskild service
Hjälp till dig som inte klarar av att bo
i egen bostad. Du får hyra en lägenhet
med tillgång till personal dygnet runt.
Du får hjälp med dagliga aktiviteter
i ditt hem och utanför hemmet
med fritidsaktiviteter och kulturella
aktiviteter. För att ha rätt till bostad med
särskild service måste du vilja ta emot
stöd i vardagen. Vanligast är att bo i
engrupp- eller servicebostad.

Korttidsvistelse
Genom att komma hemifrån kan du få
nya upplevelser i ett korttidshem, i en
stödfamilj eller på ett läger. Samtidigt
kan dina anhöriga få göra annat.
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Ledsagarservice
Om du på grund av
funktionsnedsättning inte själv klarar av
att ta dig till och delta i fritidsaktiviteter,
kulturevenemang, att besöka vänner,
träna eller ta en promenad kan du
beviljas en person som ledsagar dig för
detta.
Personlig assistans
Om du har stort behov av praktisk
hjälp med din personliga hygien, att äta
och kommunicera med andra kan du
eventuellt komma att få hjälp med det
mesta i din vardag och utanför ditt hem,
av en eller ett fåtal personer. Du måste
ansöka innan du fyllt 65 år.
Rådgivning och stöd
Om du och dina anhöriga beöver råd
om exempelvis behandling, träning eller
annat kan du få hjälp av de som arbetar
i Västra Götalandsregionen, exempelvis
fysioterapeuter, logoped, dietist, kurator
eller psykolog. Kontakta vårdguiden för
hjälp eftersom Regionen ansvarar för
detta stöd.
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Ansöka om hjälp
Vem kan ansöka?
• du själv
• vårdnadshavare
• god man
• förvaltare

Tystnadsplikt
Handläggaren har tystnadsplikt och
får inte prata med någon utomstående
om vad du har berättat eller om annat
som rör dig. Handläggaren får inte
heller lämna uppgifter om dig till
annan myndighet utan ditt samtycke.

Det är frivilligt att ansöka och det
går att göra muntligt ellerskriftligt.
Läkarintyg som beskriver
funktionsnedsättningen/diagnosen
skickas med ansökan. När du lämnat
din ansökan kommer du att träffa en
handläggare som utreder ditt behov
av hjälp och beslutar om vilken hjälp
du kan få. Det är inte förenligt med
lagstiftningen att fatta beslut mot den
funktionsnedsattes vilja och om det
är möjligt har den funktionsnedsatte
alltid rätt att själv komma till tals.

Behöver vi kontakta andra som kan
berätta om dina behov kan du lämna
ditt samtycke. Detta gäller exempelvis
sjukvård och andra myndigheter.
Beslut och överklagan
Du får antingen ett beslut om att
du beviljas stöd eller ett avslag, helt
eller delvis, på din ansökan. Får du
ett avslag har du rätt att överklaga
beslutet. Information om hur det går
till får du när du får ett beslut.
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Hitta
info och
hjälp på
Internet
Taltjänst är en tolkservice för dig som
har en funktionsnedsättning som
påverkar röst, tal eller språk.
www.taltjanst.se

Du kan också hitta länkar till
information på andra webbplatser,
exempelvis:
• Föreningar
• Intresseorganisationer
• Lagar på www.riksdagen.se

Alingsås kommuns webbsidor ger
information om hjälp till dig som har
en funktionsnedsättning:
www.alingsas.se/omsorg-hjalp

Vad kostar
det?
Alingsås kommun har beslutat om
avgifter för vissa hjälpinsatser. Hur
mycket du ska betala beror på din
inkomst och på hur mycket hjälp du
behöver. Exempel på avgifter:
•
•
•
•
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hyra
mat
fritidsaktiviteter
resor

Kontakta oss!
Alingsås kommun

Andra myndigheter

Metodhandledare LSS,
Myndighetsavdelningen
Telefon 0322-61 62 56

Försäkringskassan
Telefon 0771-524 524
www.forsakringskassan.se

Växel Telefon 0322-61 60 00

Vårdguiden
Telefon 1177
www.1177.se

www.alingsas.se
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Vård- och omsorgsförvaltningen
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441 30 Alingsås

