LSS
Lättläst version

Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
Lagen är en rättighetslag.
Lagen förkortas med LSS.
LSS gäller för människor
som har en stor funktionsnedsättning
hela livet eller under mycket lång tid.

Människor som får hjälp av LSS
ska kunna leva sina liv
lika bra som alla andra.
LSS påverkar inte rättigheterna som
människor har enligt andra lagar.
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Vilka personer omfattas av LSS:
Du som har en funktionsnedsättning måste
tillhöra någon av följande tre personkretsar.
En personkrets är en grupp personer med samma eller
liknande funktionsnedsättning.

Personer som kan söka insatser från LSS:
1. Personer med utvecklingsstörning och
personer med autism eller
autismliknande tillstånd
2. Personer som i vuxen ålder har fått en betydande
hjärnskada efter en olycka eller efter en sjukdom
3. Personer som har andra funktionsnedsättningar som
medför stora svårigheter i livet.
Svårigheterna får inte bero på problem som kommer
med hög ålder.
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Vem kan söka stöd:
Du som tillhör en av de tre personkretsarna kan
söka insatser från LSS.
Du har rätt till insatser från LSS
om dina behov av hjälp är stort och
du inte kan få denna hjälp
av någon annan.
En LSS- handläggare avgör om
du har rätt till insatser från LSS.

Du som kan söka insatser från LSS är:
• Person med funktionsnedsättning
som är äldre än 15 år
• Vårdnadshavare till person
med funktionsnedsättning
• God man eller förvaltare till person
med funktionsnedsättning
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De tio rättigheterna från LSS

Råd och stöd
Personer med svåra funktionsnedsättningar och
deras anhöriga
har rätt till råd och stöd av olika experter.
Experterna har särskilda kunskaper om
hur personer med funktionsnedsättning har
det i hela sitt vardagsliv.
Det kan till exempel vara en kurator eller en psykolog.
Det kan vara en sjukgymnast eller en arbetsterapeut.
Det kan också vara en talpedagog eller en logoped.
Om du vill ansöka om råd och stöd vänder du dig till
Habilitering & Hälsa i Västra Götalandsregionen.
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Personlig assistent
En person med stor funktionsnedsättning och
som inte har fyllt 65 år
kan ha rätt till att få hjälp av personlig assistent.
För att få hjälp av personlig assistent krävs att
du som har en omfattande funktionsnedsättning
behöver hjälp med till exempel
din egen person och det kan vara att:





få hjälp med att duscha
få hjälp att klä på sig
få hjälp att äta
få hjälp att tala och göra sig förstådd i sällskap med
andra människor

Andra behov av hjälp kan också räknas in.
Du som har stora funktionsnedsättningar och
som behöver hjälp mer än 20 timmar i veckan,
kan ansöka om assistansersättning hos Försäkringskassan.
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Du som har rätt till assistansersättning har tre olika
möjligheter att få assistans:
 Att kommunen där du bor ger dig personlig assistans
 Att du helt själv anställer och arbetsleder de personliga
assistenterna
 Att en förening eller ett företag utför den personliga
assistansen
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Ledsagarservice
Ledsagarservice kan du få
när du ska göra
aktiviteter utanför hemmet.
Ledsagaren kan följa med dig på
fritidsaktiviteter eller
hjälpa dig när du ska handla.
Kontaktperson
En kontaktperson ska ge stöd
så att du som har en funktionsnedsättning
får en bra fritid.
Kontaktpersonen ska vara som en vän.
Någon att prata och umgås med.
Tillsammans med kontaktpersonen kan man
delta i någon fritidsaktivitet eller ta en fika.
Vad ni ska göra och när ni ska träffas bestämmer ni
tillsammans.
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Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice kan du få både återkommande och i situationer
som inte kan förutses.
Avlösarservice är att personal kommer hem till dig när dina
anhöriga inte kan hjälpa dig.
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Korttidsvistelse utanför hemmet
Korttidsvistelse finns till för dig
så att du får omväxling
i ett annat hem.
I detta hem bor du en kortare tid.
Det kan vara i några dagar
eller några veckor.
Korttidsvistelse finns också till
för dina anhöriga.
Så att dina anhöriga kan göra saker själva.
Korttidsvistelse kan du få i ett korttidshem eller
hos en annan familj.
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Korttidstillsyn för skolungdom äldre än tolv år
Korttidstillsyn finns till för dig
som går i skolan och
som är äldre än tolv år.
Korttidstillsyn kan du få
före och efter skoldagen,
under loven
eller när dina föräldrar
eller vårdnadshavare arbetar
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Boende i familjehem eller i bostad
med särskild service för barn och ungdomar
Om du är barn eller ungdom och
har ett stort behov av omvårdnad
kan du ha rätt att bo hos en annan familj.
Det kallas att bo på familjehem.
Denna rätt har du om du inte
kan bo hos dina föräldrar på grund av
din funktionsnedsättning.
Du kan också bo i en bostad med särskild service.
Där bor du tillsammans med
andra barn och ungdomar med funktionsnedsättning.

Bostad med särskild service för vuxna
eller annan särskilt anpassad bostad för vuxna
En bostad med särskild service kan se olika ut.
De heter oftast servicebostad eller gruppbostad.
I en bostad med särskild service får du hjälp med omvårdnad,
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
Där kan du få hjälp både dag och natt.
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Daglig verksamhet
Du har rätt till sysselsättning inom daglig verksamhet om du
har en utvecklingsstörning, autism, eller
har fått en hjärnskada i vuxen ålder och
om du inte arbetar eller studerar.

Individuell plan
Får du någon insats av LSS så har du rätt
att få en plan skriven för dig.
Planen ska förklara hur du vill ha det i framtiden. Planen ska
tala om vilken hjälp du behöver.
Planen ska tala om vad du och handläggaren har bestämt.
När planen ska skrivas ned får du,
dina föräldrar, god man eller förvaltare
bestämma vilka som ska komma till mötet.
LSS- handläggaren skriver ned vad ni kommer överens om.
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Vad kostar det att få stöd enligt LSS
Kommunen tar inte ut någon avgift för stöd
enligt LSS- lagen men du betalar:
 din mat
 hyra för din lägenhet
 dina aktiviteter när du bor hos en stödfamilj
 din mat när du bor på ett korttidshem
 din mat när du har korttidstillsyn

Rätt att överklaga
Är du inte nöjd med ett beslut från LSS- handläggaren
kan du överklaga beslutet.
Du vänder dig då till din LSS-handläggare och får hjälp av
denne att överklaga beslutet till domstol.
Domstolen kan ändra beslutet.
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Mer information
Du får mer information om du ringer till
Mariestads Kommun
Växeltelefon 0501- 75 50 00
Fråga efter
LSS-handläggare
eller
Biståndsavdelningen
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