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Vad är LSS?

Lagen om stöd och service till vissa människor med funktionsnedsättning,
är en rättighetslag som garanterar personer med omfattande och varaktiga
funktionshinder ”goda levnadsvillkor”. Människor som får hjälp genom LSS ska
kunna leva ett liv, så likt andra människors liv.
LSS-lagen kallas ibland för en pluslag, ett komplement till andra lagar såsom
socialtjänstlagen och hälso –och sjukvårdslagen. Det innebär att det inte får ske
någon inskränkning i de rättigheter den enskilde har enligt någon annan lag.

Vem gäller lagen för?

Lagen gäller inte för alla personer
med funktionsnedsättning utan
man måste tillhöra den så kallade
personkretsen för att ha rätt att söka
insatser.
Personkretsarna är:
``Personer med utvecklingsstörning
och personer med autism eller
autismliknande tillstånd.
``Personer med betydande och
bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i
vuxen ålder, föranledd av yttre våld
eller kroppslig sjukdom.
``Personer som till följd av andra
stora varaktiga funktionshinder,
som uppenbart inte beror på

normalt åldrande, har betydande
svårigheter i den dagliga
livsföringen och omfattande behov
av stöd eller service.

Vem kan söka stöd?

Rätt till insatsen har den person
som omfattas av LSS, har en utredd
diagnos eller läkarutlåtande samt
vidare ett utrett behov av någon av de
insatser som LSS ger rätt till och om
behovet inte tillgodoses på annat sätt.
De som kan söka är:
``Den enskilde om han eller hon är
över 15 år
``Vårdnadshavare
``God man / Förvaltare

De 10 insatserna
1. Råd och stöd

Råd och stöd kan beskrivas som expertstöd av personal med särskilda kunskaper
om levnadsvillkor för människor med funktionsnedsättning. Råd och stöd kan
vara rådgivning och vägledning för den enskilde, angöriga och personal. Hjälp
till kontakt med myndighet och information om samhällsstöd. I insatsen ingår
inte behandling.
Råd och stöd kan ges av sjukgymnast, psykolog, arbetsterapeut, specialpedagog,
logoped, kurator, dietist med flera. Habilitering och hälsa i Västra
Götalandsregionen ansvarar för utredning och beslut i råd och stödärenden.

2. Personlig assistent

Om man har stora funktionshinder och inte har fyllt 65 år kan man ha rätt att få
hjälp av personlig assistent. För att få det krävs det att man behöver hjälp med
personlig hygien, på/av klädning, måltider och att kommunicera med andra
människor. Andra behov av hjälp kan också räknas in.
Har man ett stort behov av hjälp, mer än 20 timmar grundläggande behov i
veckan, kan man söka om assistansersättning hos Försäkringskassan. Man kan
antingen få assistans direkt av kommunen eller få ekonomiskt stöd och själv vara
arbetsgivare för sina assistenter.

3. Ledsagarservice

Ledsagarservice kan beviljas för aktiviteter utanför hemmet. Ledsagarservice kan
till exempel vara att följa med på fritidsaktiviteter eller hjälpa dig när du handlar.
Ledsagarservice kan också vara att följa med på exempelvis läkarbesök eller
tandläkarbesök.

4. Kontaktperson

En kontaktperson ska ge stöd så att en person med funktionsnedsättning får en
bra fritid. Kontaktpersonen ska kunna vara som en vän, någon att prata med och
umgås med, gå ut och fika och tillsammans kanske delta i någon fritidsaktivitet.
Kontaktpersonen ska kunna hjälpa till att bryta isolering och ersätter eller
kompletterar kontakten med anhöriga och vänner.

5. Avlösarservice i hemmet

Avlösarservice finns både som en regelbunden insats och i situationer som inte
kan förutses. Avlösarservice innebär att någon kommer hem till dig när dina
anhöriga inte kan hjälpa dig som de brukar göra. Det kan vara om föräldrar vill
koppla av eller genomföra aktiviteter som barnet inte kan delta i som exempelvis
biobesök eller teaterbesök.

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

Korttidsvistelse är till för att ge avlösning och för att ge den enskilde möjligheten
till avkoppling och miljöombyte. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem eller i
annan familj.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

Skolungdom över 12 år kan få tillsyn före och efter skoldagen samt under loven,
när föräldrar eller vårdnadshavare arbetar.

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och
ungdomar
Barn och ungdomar som på grund av stort omvårdnadsbehov inte kan bo hos
sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj i form av familjehem. De kan
också bo i en bostad med särskild service tillsammans med andra barn och
ungdomar med funktionsnedsättning.

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad
bostad för vuxna
Bostäder kan utformas på olika sätt, men de viktigaste formerna är servicebostad
och gruppbostad. I insatsen bostad med särskild service ingår omvårdnad,
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Man kan få hjälp dag som natt.

10. Daglig verksamhet

Personer med utvecklingsstörning, autism och de som har fått en hjärnskada
i vuxen ålder har rätt till daglig verksamhet. Daglig verksamhet är en
sysselsättning för de personer som saknar förvärvsarbete eller inte går på någon
utbildning. Verksamheten ska vara meningsfull och erbjuda den enskilde
stimulans, utveckling och gemenskap.

Individuell plan

Varje person ska vid varje beviljad
insats enligt LSS erbjudas att upprätta
en individuell plan med hjälp av sin
LSS-handläggare. Planen ska handla
om hur du vill ha det i framtiden.
Den ska tala om vilken hjälp du
behöver och vad ni har kommit
överens om.
Du, dina föräldrar, god man eller
förvaltare bestämmer vilka som
ska komma till ett möte och vad ni
ska prata om. LSS-handläggaren
ordnar med lokal och bjuder in alla
som du vill kommer till mötet. LSShandläggaren skriver ner vad ni
kommer överens om. Om det är du
eller LSS-handläggaren som ansvarar
för att föra mötet bestämmer ni.

Vad kostar det att få stöd
enligt LSS?

Det mesta av insatserna LSS-lagen ger
rätt till är gratis. Du betalar mat och
hyra för din lägenhet om du har en
bostad som du har rätt till enligt LSS.
Du betalar också för sådant som du
gör på din fritid.
Barn och ungdomar betalar för
maten när de är hos stödfamilj, på
korttidshem. De betalar också för
maten när de har korttidstillsyn.
Den enskilde står också för att ta
sig till och från korttidsvistelsen.
Den enskilde står för kostnader
vid bilresor tillsammans
med kontaktperson och vid
ledsagarservice betalar den enskilde
kostnaderna för bilresan eller när det
är barn är föräldrarna ansvariga att
köra till aktiviteten.

Rätt att överklaga
Den som inte är nöjd med ett beslut kan överklaga
det hos Förvaltningsrätten.

i
Kontakt och information
Ring kommunens LSS-handläggare eller
kommunens växel:
LSS-handläggare: 0505-172 86
Växel: 0505-170 00
Besöksadress:
Parkvägen 33, Karlsborgs kommun

Karlsborgs kommun 2014

Postadress:
Socialförvaltningen
LSS-handläggare
546 82 Karlsborg

