VÄRNAMO KOMMUN
informerar om

LSS

Vad är LSS?
LSS betyder Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade. Syftet med LSS är att ge människor med
funktionshinder möjlighet att leva som andra. Insatser enligt
LSS ska tillförsäkra den enskilde goda levnadsvillkor

Vem kan få insatser?
För att kunna bli beviljad en insats enligt LSS måste du
tillhöra någon av de s k personkretsarna:
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd.
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter en hjärnskada i vuxen ålder orsakad av
yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga
funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt
åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga
livsföringen och omfattande behov av stöd och service.
Om du är under 18 år är det din vårdnadshavare som ansöker
om insatser åt dig. Om du är över 18 år är det du själv eller din
gode man/förvaltare som gör ansökan.
Om du inte tillhör någon av ovanstående grupper men ändå
har behov av stöd kan du söka hjälp enligt Socialtjänstlagen.
Du vänder dig då till biståndshandläggare SoL. (se sidan 8)
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Insatser enligt LSS
1

Råd och stöd (söks genom landstinget)

2

Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan

3

Ledsagarservice

4

Kontaktperson

5

Avlösarservice i hemmet

6

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

7

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

8

Boende i familjehem eller i bostad med särskild service
för barn och ungdomar

9

Bostad med särskild service för vuxna eller annan
särskilt anpassad bostad för vuxna

10 Daglig verksamhet
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Ansökan om insatser
Kommunen är ansvarig för andra till tionde insatsen enligt LSS
LSS. Ansökan lämnas till biståndshandläggare LSS. För att bli
beviljad en insats krävs att du tillhör LSS personkrets
(se sidan 3) och att du har ett behov av den sökta insatsen.
LSS-handläggaren utreder och fattar beslut.

1 Råd och stöd
Landstinget har ansvar för denna insats. Information om
insatsen och hur man söker den kan du få genom t ex
habiliteringen, kurator eller ansvarig personal på någon av
landstingets mottagningar.

2 Personlig assistans eller ekonomiskt stöd till sådan
Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd där
du får hjälp med dina grundläggande behov av en eller flera
assistenter. För att kunna få insatsen måste du vara under 65 år
när du söker den.
Du kan välja att få personlig assistans direkt från kommunen
eller i form av ett ekonomiskt stöd så att du själv kan vara
arbetsgivare för assistenterna. Du kan också anlita ett
kooperativ, en förening eller någon privat assistansanordnare
som arbetsgivare.
Om du behöver personlig omvårdnad i mer än 20 timmar per
vecka söker du assistansersättning genom Försäkringskassan.
De utreder ditt behov av insatsen och fattar beslut om
assistansersättningen. Ersättningen betalas ut till den som är
arbetsgivare för dina assistenter.
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3 Ledsagarservice
Om du har behov av hjälp för att kunna komma ut bland andra
människor, besöka vänner eller delta i förenings- och kulturlivet kan du ansöka om ledsagarservice. Om du är beviljad
personlig assistans ska behovet av ledsagning ingå i assistanstimmarna. Om du bor på gruppbostad ingår fritidsverksamhet
och kulturella aktiviteter i den hjälp du får där.

4 Kontaktperson
En kontaktperson ska vara en medmänniska, en vän som kan
hjälpa dig med sociala kontakter och fritidsaktiviteter.
Vanligen träffar du kontaktpersonen ett par gånger i månaden.

5 Avlösarservice i hemmet
Insatsen ska göra det möjligt för anhöriga som bor
tillsammans med barn eller vuxna med funktionshinder att få
avkoppling och uträtta sysslor utanför hemmet. Det innebär att
någon kommer hem och hjälper dig medan dina anhöriga gör
något annat. Avlösarservice kan beviljas både för regelbundna
och tillfälliga behov.

6 Korttidsvistelse utanför hemmet
Om du behöver rekreation och miljöombyte, eller om dina
anhöriga eller familjehemsföräldrar behöver ha avlösning i sitt
omvårdnadsarbete kan du ansöka om korttidsvistelse utanför
hemmet. Vistelsen kan ordnas i korttidshem, i en annan familj
(stödfamilj), i form av lägerverksamhet eller på annat sätt.
Korttidsvistelsen kan beviljas både för
regelbundna och tillfälliga behov.
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7 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Om du är över 12 år och har behov av tillsyn före eller efter
skoldagen, under studiedagar och skollov kan du ansöka om
korttidstillsyn. Den anordnas t ex i anslutning till en
fritidsgård eller någon annan verksamhet.

8 Boende i familjehem eller i bostad med särskild
service för barn och ungdomar
Om du inte kan bo hos dina föräldrar kan du bo i en annan
familj (familjehem) eller i en bostad med särskild service.
Detta ska vara ett komplement till ditt föräldrahem både för
dig som kan bo hos dina föräldrar en del av tiden och för dig
som inte kan bo hemma alls.

9 Bostad med särskild service för vuxna eller
annan särskilt anpassad bostad för vuxna
Om du har ett stort omvårdnadsbehov kan du ansöka om
bostad med särskild service eller en annan särskilt anpassad
bostad.
En bostad med särskild service kan vara utformad på olika
sätt. Det vanligaste är vårdbostad och gruppbostad. I båda
boendeformerna finns en fast personalbemanning som i
huvudsak ska täcka hela ditt stödbehov.
Med annan särskilt anpassad bostad menas en bostad som har
en viss grundanpassning men inte någon fast personal anställd.
Den vanligaste formen är servicelägenhet. Där får du ditt
hjälpbehov tillgodosett genom andra insatser som t ex
personlig assistans, ledsagarservice eller hemtjänst.
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10 Daglig verksamhet
Om du omfattas av personkrets 1 eller 2 och inte arbetar eller
studerar har du rätt till daglig verksamhet. Verksamheten kan
anordnas vid t ex dagcenter eller som så kallad utflyttad
verksamhet på olika arbetsplatser. Rätt till daglig verksamhet
har du om du är i yrkesverksam ålder och inte studerar.

Individuell plan
Om du får hjälp genom LSS kan du begära att en individuell
plan upprättas. Detta innebär att en handläggare i samråd med
dig gör en plan för att samordna de insatser du får från olika
verksamheter och myndigheter.
Kostnader
Du betalar dina egna kostnader för t ex fritidsaktiviteter,
måltider och resor. Om du har ett beslut om bostad enligt LSS
betalar du hyra. Är du beviljad assistansersättning genom
Försäkringskassan används den till att betala assistansen du
får.
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Vill du ha mer information?
Kontakta omsorgsförvaltningen, Värnamo
kommun
tel. 0370 - 37 70 00 vx.
Fråga efter
biståndshandläggare LSS eller
handikappkonsulenten.
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~8~

