Informationsbroschyr till dig som har ett
funktionshinder.

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS
Lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade (LSS) är en
rättighetslag som garanterar dig med omfattande och varaktiga
funktionshinder goda levnadsvillkor.
Att ha ett funktionshinder innebär att man på grund av sjukdom eller
skada har svårt att fungera utan hjälp i sitt dagliga liv.
Du som har ett funktionshinder har rätt att få stöd och service för att
kunna leva som andra och vara med i samhället på samma villkor som
andra.
Du har rätt till hjälp genom LSS om du behöver det och om du inte får
samma hjälp någon annanstans ifrån.
LSS gäller tillsammans med andra lagar
Sverige har flera lagar som hjälper människor med funktionshinder.
Socialtjänstlagen är en av de lagarna. Men vissa personer med
funktionshinder behöver mer hjälp. Därför finns LSS‐lagen. LSS ger vissa
personer med funktionshinder rätt till mer hjälp än vad de andra lagarna
gör.
Vem har rätt till LSS?
För att ha rätt till LSS‐insatser måste ditt funktionshinder innefattas i
någon av följande punkter, vilka kallas personkretsar.
Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller
sjukdom och som orsakar betydande och bestående begåvningsmässiga
funktionshinder.
Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som
uppenbart inte beror på normalt åldrande, om funktionshindren är stora
och orsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen, och
därmed ett omfattande behov av stöd och service.

INSATSERNA ENLIGT LSS
I LSS finns tio insatser.
1. Rådgivning och stöd (Region Skånes ansvar)
Du och din anhörige kan behöva någon att prata med som förstår ditt
funktionshinder.
Rådgivning och stöd innebär att du har rätt till expertstöd av personer
som förutom sina yrkeskunskaper, har särskild kunskap om hur det är att
leva med stora funktionshinder. Stödet kan ges av läkare, psykolog,
sjukgymnast, kurator, logoped, arbetsterapeut etc.
Ansökan görs hos Region Skåne.
2. Personlig assistans
Personlig assistans kan ges till dig som är i åldern 0‐65 år. Du ska ha stort
och varaktigt funktionshinder och inte klara att tillgodose dina
grundläggande behov.
Med grundläggande behov menas att du till exempel behöver hjälp med:
personlig hygien, måltider, att klä av och på dig, att kommunicera med
andra.
Personlig assistans är ett stöd som ges av ett begränsat antal personer.
En personlig assistent kan vara anställd av ett företag du själv väljer.
Behöver du personlig assistans 20 timmar per vecka eller mindre ska
ansökan göras hos kommunen.
Behöver du mer än 20 timmar per vecka är det en insats som regleras
genom Socialförsäkringsbalken. Ansökan handläggs då av
Försäkringskassan.

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 återkommande
aktiviteter.
4. Kontaktperson
Kontaktpersonen fungerar som en vän, någon att prata med och umgås
med, gå ut och fika med och gå på bio. Kontaktpersonen ska också kunna
ge råd och stöd till dig i vardagssituationer. Du ska kunna få kontakt med
andra och ha en bra fritid
5. Avlösarservice i hemmet
Med avlösarservice menas att en person utanför familjen tillfälligt övertar
omvårdnaden från anhöriga. Avlösarservice kan ges som regelbunden
insats, men också för situationer som inte kan förutses.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse är en insats för att ge dig möjlighet till rekreation och
miljöombyte, samtidigt som anhöriga får avlösning. Insatsen kan ges på
korttidshem, stödfamilj eller på annat sätt, exempelvis lägervistelse.
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Skolungdomar från tretton år kan få tillsyn före och efter skoldagen samt
vid lov. Du ska på grund av ditt funktionshinder inte kunna vara ensam
hemma när dina föräldrar arbetar eller studerar.
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn
och ungdomar
Denna insats är till för dig som är barn eller ungdom med svåra
funktionshinder och som trots olika stödinsatser inte kan bo kvar hos
dina föräldrar. Du kan då ha rätt till familjehem eller i en bostad med
särskild service.

9. Boende med särskild service för vuxna
Det finns två boendeformer som är anpassade för personer med
funktionshinder; Gruppbostad och serviceboende.
Gruppbostad
Gruppbostad är avsett för dig som behöver mycket stöd och omvårdnad.
I en gruppbostad finns ett litet antal lägenheter. Där finns också
gemensamhetsutrymmen. Gemensamhetsutrymmena fungerar som en
samlande punkt för de som bor i gruppbostaden. Här finns personal
dygnet runt.
Serviceboende
Serviceboende är för dig som inte behöver så mycket stöd som ges i
gruppbostäder. Serviceboende är vanliga lägenheter som till exempel
ligger i samma trappuppgång. Här finns tillgång till personal som finns i
anslutning till serviceboendet. De ska se till att du får hjälp med att bli bra
på sådant som du kan klara själv och komma i väg på aktiviteter.
De som bor i en servicebostad har också ha tillgång till en gemensam
lokal där du kan mötas och umgås.

10. Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är till för dig som tillhör personkrets 1 eller 2 och är i
yrkesverksam ålder, saknar sysselsättning och som på grund av ditt
funktionshinder inte kan få ett annat arbete.
Där finns personal som hjälper dig. Din sysselsättning planeras
tillsammans med dig utifrån dina förutsättningar.
Daglig verksamhet kan vara på café, biltvätt, dagcentral eller på ett
företag.
Du får en särskild ekonomisk ersättning, habiliteringsersättning.
Habiliteringsersättning utgår till den dag du fyller 67 år.
Individuell plan för insatser
Du som har insatser genom LSS har rätt att få en individuell plan. Planen
ska göras tillsammans med dig.
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
Syftet med planen är att klargöra vad du behöver för stöd och service. En
individuell plan ska också underlätta samordningen av insatser mellan
olika myndigheter som du har kontakt med.
LSS‐handläggaren kommer att erbjuda dig en individuell plan.

Så här ansöker du om insatser
Ansökan om LSS‐insatser görs genom att skriva, ringa eller skicka e‐post
till LSS‐handläggaren i kommunen. Du kan också skicka in en blankett
som du hittar på Staffanstorps kommuns hemsida www.staffanstorp.se.
Ansökan ska göras av dig. Om du är under 15 år eller uppenbart saknar
förmåga att på egen hand ta ställning i frågan kan vårdnadshavare, god
man eller förvaltare ansöka om insats.
Prövning av rätten till insatser
LSS‐handläggarens uppgift är att ta reda på om du:
att du är folkbokförd i Staffanstorps Kommun
att du tillhör en personkrets / bedömning av ditt funktionshinder
att du behöver den insats du ansökt om
Underlag till utredningen lämnas av dig eller din företrädare. Det behövs
alltid intyg från specialister. Behövs ytterligare underlag informerar LSS‐
handläggaren om detta.
LSS‐handläggaren kontaktar dig för att boka tid för ett möte.

Bedömning
LSS‐handläggaren utgår från det som framkommit av de insamlade
uppgifterna om dig.
I bedömningen tar LSS‐handläggaren hänsyn till bland annat;
‐ Dina önskemål
‐ Det du klarar att göra själv
‐ Om du kan få hjälpen av någon annan eller på annat sätt
‐ Lagstiftning
Av bedömningen framgår de skäl som ligger till grund för varför du fått
eller inte fått det stöd och den hjälp du ansökt om.
Beslut
Beslut om insats fattas av LSS‐handläggaren eller Socialnämndens
arbetsutskott. Beslutet ges alltid skriftligt.
Överklagan
Skulle beslutet vara ett avslag, eller på annat sätt inte beviljats på så sätt
som du önskar, kan beslutet överklagas till Förvaltningsrätten.
Information om hur du överklagar får du av LSS‐handläggaren i
samband med beslutet.
Du kan få hjälp av LSS‐handläggaren med överklagandet.

Tystnadsplikt
All personal har tystnadsplikt. Det betyder att ingen får lämna ut
uppgifter om dig till någon annan myndighet eller person, om inte du
själv godkänner det.
Personalen behöver överföra information till varandra för att du ska få
rätt hjälp.
Avgifter
Huvudprincipen är att alla insatser enligt LSS är avgiftsfria och att du
enbart betalar för dina egna personliga utgifter i samband med insatsen.
Det kan vara egna kostnader för bostad, måltider, fritidsaktiviteter, resor
och utflykter. Personalens omkostnader bekostas av personalens
arbetsgivare.
Föräldrar är skyldiga att i skälig utsträckning bidra till kommunens
kostnader när ett barn under 18 år får vård i ett annat hem än det egna.
Om du ska flytta till annan kommun
Du som omfattas av LSS och ska flytta till en annan kommun har rätt att
söka LSS‐insatser i den nya kommunen innan du flyttar dit.
Du har också rätt att i förväg få besked av inflyttningskommunen om
sökta insatser. Detta kallas förhandsbesked.
Du, dina föräldrar eller god man kontaktar då LSS‐handläggaren i den
nya kommunen.

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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