LSS
LSS är en lag. LSS betyder Lagen om stöd och service åt vissa
funktionshindrade.
I LSS står att människor med stora och varaktiga funktionshinder
har rätt till hjälp. Det står också att människor som får hjälp genom
LSS ska kunna leva ett liv, så likt andra människors liv som möjligt.
Människor med funktionshinder ska också kunna vara med i det
som händer i samhället.
Vem kan få LSS?
Lagen börjar med personkretsen. Det är de personer som har rätt till
hjälp
I LSS finns tre personkretsar. Du måste tillhöra en personkrets för
att få hjälp.
Du kan ha ett begåvningshandikapp, autism eller Asperger.
Du kan också ha fått en bestående hjärnskada i vuxen ålder.
Du kan också ha stora kroppsliga eller stora psykiska
funktionshinder.
Så här ansöker du om hjälp
Det är du, dina föräldrar eller god man som kan ansöka om hjälp.
Du ansöker hos kommunens LSS‐handläggare.

Du kan ringa, skriva ett brev eller skicka e‐post till LSS‐
handläggaren. Ansökningsblankett kan du få av LSS‐handläggaren
eller hämta den på kommunens hemsida.
Adress och telefonnummer finns på broschyrens baksida.
Du och LSS‐handläggaren träffas hemma hos dig eller på Rådhuset.
LSS‐handläggaren behöver få läkarintyg och ibland andra intyg som
beskriver ditt funktionshinder.
LSS‐handläggaren måste skriva ned vad hon bestämmer om dig och
vilken hjälp du ska få. LSS‐handläggaren ska också skriva ned
varför hon har bestämt på just det sättet.
Alla papper som handlar om dig samlas på ett ställe,
i en personakt.
Du har rätt att läsa vad som står i din personakt.
Ett brev med beslut skickas till dig.
Beslutet skickas också till en chef som ser till att du får den hjälp och
det stöd som beslutats.
All hjälp i LSS är gratis
All hjälp i LSS som ges av personal är gratis.
Det du betalar själv för är hyra och mat. Du betalar också själv för
det du gör på fritiden, resor, läkarbesök och kläder.
Om du ska flytta till annan kommun
Om du ska flytta till en annan kommun och behöver få hjälp där har
du rätt att söka hjälp i den nya kommunen innan du flyttar dit.
Detta kallas förhandsbesked. Du, dina föräldrar eller god man
ringer eller skriver då till LSS‐handläggaren i den nya kommunen.

Om jag inte får den hjälp jag vill ha
Ibland beslutar LSS‐handläggaren att säga nej till din ansökan. Då
ska du få ett papper där det står varför LSS‐handläggaren har
bestämt så.
Du har alltid möjlighet att klaga på ett beslut som säger att du inte
kan få det som du ansökt om. Detta kallas att överklaga. Du ska få
ett papper där det står hur du gör för att överklaga på beslutet.
När du vill klaga på beslutet skickar du ett brev till LSS‐
handläggaren. LSS‐handläggaren läser igenom brevet och
bestämmer om beslutet ska ändras. Om LSS‐handläggaren inte
ändrar beslutet, skickas det vidare till domstol, som kallas
förvaltningsrätten.
Tycker du det är svårt att överklaga pratar du med din LSS‐
handläggare så får du hjälp.
Tystnadsplikt.
LSS‐handläggaren och all personal som hjälper till har tystnadsplikt.
Det betyder att personalen inte får berätta för andra vad man vet om
dig. Personalen behöver ibland berätta för varandra vad de vet så
att de ger rätt hjälp.
Personal får inte heller lämna ut papper om dig till någon annan
myndighet eller person, om inte du själv säger att de får det.

Rätt till tolk
Du har rätt att få tolkhjälp om du inte talar svenska eller förstår
svenska. Du kan få beslutet översatt.
Om du är synskadad kan LSS‐handläggaren läsa beslutet för dig.
Rätt till tolk har också du som inte kan höra eller prata.
Tolk är gratis.

Detta kan du få hjälp med enligt LSS
Särskilt stöd och särskild service är olika slags hjälp.
Det här ger LSS rätt till:
1. Rådgivning och stöd. (Region Skånes ansvar)
Du och din familj kan behöva hjälp av experter. En expert är en
person som kan tala om vilken behandling eller träning som är bäst
och som vet hur det är att leva med funktionshinder.
En expert kan tillexempel vara läkare, psykolog, sjukgymnast,
kurator, logoped eller arbetsterapeut.
Kontakta Region Skåne om du vill ha rådgivning och stöd.
2. Personlig assistans
Man måste ha stora funktionshinder och behöva mycket hjälp
för att få en personlig assistent.
En del människor har funktionshinder som gör att de har svårt att
klä på sig, äta eller att tvätta sig utan hjälp av någon annan.
De kan också behöva hjälp med att prata med andra människor. Då
kan en personlig assistent kunna hjälpa till.
Du kan få personlig assistans av en eller flera personer.
Du kan själv vara med och bestämma vem som ska vara din
personliga assistent. En personlig assistent kan vara anställd av ett
företag du själv väljer.
Om du behöver mycket hjälp är
Försäkringskassan den som
bestämmer om personlig
assistans.

3. Ledsagarservice
En ledsagare är en person som följer med dig om du ska göra
aktiviteter utanför ditt hem.
Ledsagare kan du få för ett speciellt tillfälle eller för aktiviteter på
bestämda tider.
4. Kontaktperson
Du har rätt till att få kontakt med andra och ha en bra fritid. En
kontaktperson ska vara som en vän, någon att prata med och umgås
med, gå ut och fika med och gå på bio.
5. Avlösarservice i hemmet
Dina föräldrar ska ha möjlighet att göra andra saker än de vanliga
och vila sig.
Avlösarservice Är när en person utanför familjen kommer hem till
dig och hjälper dig under tiden dina föräldrar inte är där.

6.Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Du har rätt till åka hemifrån ibland för att byta miljö och få lite
annat att göra.
Korttidsvistelsen ger också dina föräldrar eller andra som har
ansvar för dig möjlighet att göra lite andra saker än de vanliga.
Korttidsvistelsen kan vara i ett korttidsboende i kommunen eller
hos en annan familj som kallas stödfamilj. Ibland åker du i väg på
läger.
7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Du som är över tolv år kan fortsätta vara på fritids före och efter
skolan. Detta kallas korttidstillsyn. Där kan du också vara på
lovdagar om dina föräldrar måste arbeta då.
8 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för
barn och ungdomar
Om du är barn eller tonåring och inte kan bo hos dina föräldrar. Då
kan du bo hos en annan familj eller i en bostad tillsammans med
andra barn och ungdomar.

9 Boende med särskild service för vuxna
Gruppbostad
Gruppbostad är till för dig som behöver mycket stöd och hjälp. I en
gruppbostad finns ett litet antal lägenheter. Där finns också rum där
alla kan samlas för att äta och ha aktiviteter. Här finns personal hela
dagarna och även på natten.
Serviceboende
Serviceboende kan vara vanliga lägenheter som till exempel ligger i
samma trappuppgång. Du kan få hjälp och stöd av personal som
finns i anslutning till lägenheterna. Det finns en lokal där alla kan
samlas och träffas.
Här får du hjälp av personal ibland.
Personalen ska se till att du får hjälp med att bli bra på sådant som
du kan klara själv. De ska också kunna hjälpa dig med att komma i
väg på fritidsaktiviteter om du vill.

10 Daglig verksamhet
Du som har ett begåvningshandikapp, autism eller Asperger, eller
om du fått en bestående hjärnskada i vuxen ålder, har rätt till att ha
något att göra på dagarna.
Daglig verksamhet ska ge dig något roligt och meningsfullt att göra
på dagarna. Där finns personal som hjälper dig.

Individuell plan
Du som har hjälp genom LSS har rätt att få en egen plan. Den kallas
för individuell plan. Planen ska göras tillsammans med dig.
Alltihop skrivs ned på ett papper.
I planen skrivs ner:
hur du vill ha det i framtiden
var du vill arbeta
var du vill bo
vad du vill göra på din fritid
vad du behöver hjälp med
Det är bra att planera så att livet blir som du vill ha det.
LSS‐handläggaren frågar om du vill ha en individuell plan.

KONTAKTINFORMATION
Ring Staffanstorps medborgarkontor på telefon 046 - 25 11 00.
LSS‐handläggare för dig mellan 0 och 20 år
Telefonnummer: 046‐25 11 20, eller
e‐post: socialtjansten@staffanstorp.se

LSS‐handläggare för dig som är över 20 år
Telefonnummer: 046‐25 12 53 eller
e‐post: voms@staffanstorp.se
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