LSS
Information för personer med
funktionsnedsättning
Information från Socialkontoret i Danderyd om insatser enligt Lagen
om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS

LSS – Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade
Den 1 januari 1994 trädde LSS i kraft som stärker personer med
funktionshinders rätt till stöd och service.
Om man har en funktionsnedsättning kan man få stöd att leva så
självständigt som möjligt och delta aktivt i samhällslivet. Lagen om
stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en så kallad
rättighetslag som ger personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar möjlighet till stöd och service. Målet är att få
möjlighet att leva som andra.
Socialnämndens inriktningsmål är att omsorgen om personer med
funktionsnedsättning i Danderyd erbjuder omsorg av hög kvalitet
som bidrar till goda levnadsförhållanden

LSS är ett komplement till andra lagar
Du kan alltid ansöka om omsorg, trygghetslarm och service enligt
socialtjänstlagen (SoL).
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Vem gäller lagen för?
LSS är en rättighetslag som innebär kompletterande stöd för personer med omfattande och varaktiga funktionshinder.

De som omfattas av lagen är;

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre
våld eller kroppslig sjukdom.
3. Personer med varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder
som uppenbart inte beror på normalt åldrande, är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett
omfattande behov av stöd och service.

LSS-insats

LASS från Försäkringskassan
Vårdbidrag/
handikappersättning från Försäkringskassan

Råd och stöd
Landstingets
Habilitering

?
Skolstöd från
Utbildnings– och
kulturkontoret
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Personer som tillhör någon av LSS tre
personkretsar har möjlighet att ansöka om
en LSS-insats. LSS har tio insatser.
1. Rådgivning
Det kan vara svårt och påfrestande att leva med en funktionsnedsättning både för den enskilde och för anhöriga. Det kan underlätta
att få någon att prata med, att få bearbeta kriser, att få praktisk
hjälp, goda råd och träning. Stödet kan ges av till exempel arbetsterapeut, logoped, sjukgymnast eller psykolog. Ansökan gör du hos
Habiliteringen inom Landstinget. (För mer information se
www.habilitering.nu )

2. Personlig assistans
Personlig assistans kan ges till den som är under 65 år och behöver
daglig hjälp med de grundläggande behoven. Det innebär hjälp
med personlig hygien, att inta måltider, att klä av och på sig, att
kommunicera med andra eller annan hjälp som förutsätter ingående
kunskaper om den funktionshindrade.

3. Ledsagarservice
Ledsagning underlättar för personer med funktionsnedsättning att
delta i samhällslivet, kulturella- och fritidsaktiviteter.

4. Kontaktperson
En kontaktperson är en medmänniska som i form av en ickeprofessionell vänskapsrelation kan underlätta för den enskilde att leva ett
självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att
delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer.

5. Avlösarservice i hemmet
Livet för en familj med en funktionshindrad familjemedlem kan
vara komplicerat. Anhöriga kan behöva vila, ägna sig åt andra i
familjen eller sina egna intressen och kan då ansöka om att någon
kommer hem och avlöser dem.
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6. Korttidsvistelse utanför hemmet
Genom denna insats kan personer med funktionsnedsättning få
möjlighet till miljöombyte och rekreation. Därigenom kan anhöriga
också beredas avlastning i sitt omvårdnadsarbete. Korttidsvistelsen
kan förläggas i korttidshem, i annan familj (stödfamilj) eller på
annat sätt, till exempel lägervistelse.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Ibland behöver barn med funktionsnedsättning tillsyn högre upp i
åldrarna än vad skollagen kan erbjuda. Sådan tillsyn kan ges före
och efter skoldagen samt under lov.

8. Familjehem eller bostad med särskild service för
barn och ungdomar
Denna insats är till för barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar, som trots olika stödinsatser, inte kan bo kvar i föräldrahemmet. Barnet kan då bo i en annan familj, s k familjehem, eller i
en bostad med särskild service.

9. Bostad med särskild service för vuxna
Bostad med särskild service kan utformas på olika sätt, som gruppbostad, servicebostad eller särskilt anpassad bostad.

10. Daglig verksamhet
Denna insats vänder sig till personer med funktionsnedsättning som
är i yrkesverksam ålder, saknar arbete och inte utbildar sig. Endast
personer som tillhör personkrets 1 och 2 har rätt till daglig verksamhet efter individuell prövning.

När du beviljats en LSS-insats kan du begära en
Individuell Plan;
Om du beviljats en LSS-insats har du möjlighet att begära en individuell plan. Planens syfte är att samordna alla beslutade och planerade insatser från en eller flera huvudmän. Du kan kontakta din
LSS-handläggare som hjälper dig upprätta en sådan plan.
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Så här ansöker du om LSS-insats;
Kontakt
Ta kontakt med en LSS-handläggare/gruppledaren på LSS avdelningen på telefonnummer 08-568 910 00.

Handläggaren ger dig information
LSS-handläggaren kan informera och ge vägledning i hur du ansökan och om de olika stödinsatserna som finns.

Du gör en ansökan
Du avgör om du vill ansöka om stöd. Ansökan kan göras skriftligt
eller muntligt.

LSS-handläggarens utredning
Handläggaren gör först en personkretsbedömning. Om du tillhör
personkretsen görs en utredning av ditt stödbehovet tillsammans
med dig.

Handläggaren gör en bedömning utifrån dina Individuella behov
Ansökan prövas utifrån Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och den insats du ansökt om. Prövningen sker
alltid utifrån dina individuella behov.

Du får ett beslut
Du beviljas en LSS-insats;
Stödinsats beviljas. LSS-handläggaren fattar ett beslut om vilken
insats du har rätt till och omfattningen av insatsen. Beslutet meddelas dig muntligt eller skriftligt. Du har alltid rätt att få ett skriftlig
beslut om du begär det.
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Avslag på din ansökan om LSS-insats;
Om du inte har rätt till den sökta insatsen får du ett skriftligt beslut
om avslag. Du kan överklaga beslutet. Ett beslut om avslag kan
överklagas till Förvaltningsrätten i Stockholm. Du får information
om hur man överklagar tillsammans med beslutet. LSShandläggaren hjälper dig att överklaga om du vill.
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Beslutet verkställs av en utförare
När beslutet är klart kan stödinsatserna påbörjas av en utförare.
Utföraren kan vara en kommunal eller privat verksamhet. Utföraren upprättar en genomförandeplan tillsammans med dig.

Hur lång tid tar det att få ett beslut?
Ett ärende ska handläggas så snabbt som möjligt från det att ansökan har kommit in tills du får ett beslut. Handläggningstiden får
vara högst tre månader men oftast får du beslutet betydligt snabbare.

God man
God man kan utses för en person som är funktionshindrad och som
behöver hjälp med att ta tillvara sina rättigheter, sköta sin ekonomi,
m.m. En god man kan ha till uppgift att betala räkningar, ordna
skuldsanering, ansöka om bidrag, ansöka om insatser och dyl. Den
som har en god man behåller sin rätt att själv fatta sina beslut. Ansökan görs hos Överförmyndarnämnden i Danderyds kommun. De
har tillsynsansvar över alla gode män.
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Handläggning av LSS-ärenden inom Danderyds kommun
LSS avdelningen handlägger LSS-insatser för barn och vuxna
som omfattas av personkretsarna 1, 2 och 3.
Vuxenavdelningen handlägger LSS-insatser för psykiskt
funktionshindrade som omfattas av personkrets 3.

Information
Om du önskar mer information eller om du vill ansöka om
LSS-insatser kontakta socialkontoret i Danderyd.
Telefon

08-568 910 00

Adress

Socialkontoret
Box 28
182 11 Danderyd

Besök

Mörby Centrum
Plan 6, Ovanför biblioteket

Hemsida

www.danderyd.se
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