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Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS)
Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade är en rättighetslag som förkortas LSS. Du som tillhör
personkretsen har rätt att ansöka om
insatser i form av särskilt stöd och
särskild service, om du behöver hjälp
i din livsföring och om behovet inte
tillgodoses på annat sätt.
Genom insatsen ska du tillförsäkras
goda levnadsvillkor. Verksamhet enligt LSS ska främja jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. Målet är att du får möjlighet att
leva som andra.

För vem gäller
LSS?
Insatser enligt LSS kan beviljas om du
omfattas av personkretsen enligt 1 §
LSS. Det gör du om du:
1. Har en utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.
2. Har betydande och bestående be-

gåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i vuxen ålder på
grund av yttre våld eller kroppslig
sjukdom.
3. Har andra 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 eller
service.
Om du är över 18 år kan du ansöka
om insatser enligt socialtjänstlagen
(SoL), som exempelvis boendestöd
eller hemtjänst.

Vem kan ansöka?
Vårdnadshavare ansöker för barn under 15 år. Ungdomar mellan 15 och
17 år som förstår innehållet i ansökan kan själva ansöka i samråd med
vårdnadshavare. I annat fall är det
vårdnadshavaren som ansöker.

Den som fyllt 18 år får själv ansöka
om han eller hon förstår vad det innebär. I annat fall kan en ställföreträdare
hjälpa till.

Hur ansöker jag?
Ansökan kan göras muntligen eller
skriftligen. På hemsidan enkoping.se
finns en ansökningsblankett att fylla
i och skriva ut. Du behöver bifoga
medicinska underlag som styrker
din funktionsvariation samt kopia på
förordnande om ställföreträdare, god
man eller förvaltare finns. Alla dokument skickas till biståndsenheten per
post.
När biståndsenheten har tagit emot
din ansökan, tar en biståndshandläggare kontakt med dig och påbörjar en
utredning.

Det finns tio insatser enligt LSS
Alla insatser är kostnadsfria.
Kostnader för måltider och för
hyra tilkommer. Transporter
ingår inte i någon insats enligt
LSS.

1. Råd och stöd

Du kan ansöka hos region
Uppsala om rådgivning och
annat personligt stöd. I dagligt tal kallas insatsen ”råd och
stöd” och är ett komplement
till de insatser som ges av sjukvård, habilitering och rehabilitering.
Råd och stöd ges av personal med
särskilda kunskaper utifrån psykologiska, sociala, medicinska och pedagogiska aspekter av funktionsvariationer. Stödet kan till exempel ges av
kurator, psykolog, sjukgymnast eller
logoped. Telefonnummer till rådgivningen: 018-611 62 15

2. Personlig
assistans

Ett individuellt anpassat stöd
som hjälper dig med funktionsvariationer att leva ett
självständigt liv med goda
levnadsvillkor.
Du som är under 65 år kan ansöka om
personlig assistans om du har behov
av hjälp med dina grundläggande behov (äta, kroppsnära på- och avklädning, intimhygien, kommunikation
samt annan hjälp som kräver ingående kunskap). Om dina grundläggande
behov överstiger 20 timmar per vecka
ska du ansöka om assistansersättning
via Försäkringskassan.
Telefonnummer: 0771-52 45 24

3. Ledsagarservice

Personligt stöd för dig som har
svårt att komma hemifrån.
En ledsagare kan hjälpa dig att
komma ut och delta i samhällslivet.
Till exempel kan ledsagaren hjälpa
dig att besöka dina vänner, delta i
fritidsaktiviteter och kulturliv eller gå
en promenad.

4. Kontaktperson
En kontaktperson fungerar
som en kompis som du kan
dela intressen och göra saker
tillsammans med.

Syftet med insatsen är att ge ett personligt stöd för att exempelvis kunna
bryta social isolering. Det är dina
intressen och behov som styr vilka
aktiviteter som görs, exempelvis kan
en kontaktperson följa med och fika
eller utöva någon fritidsaktivitet.

5. Avlösarservice

Familjer som har barn och vuxna med funktionsvariationer
kan få hjälp i hemmet.
Avlösarservice innebär att en utomstående person tillfälligt tar över omvårdnaden av barnet så att vårdnadshavare kan ägna sig åt syskon eller åt
att uträtta sysslor utanför hemmet.
Insatsen ska utformas flexibelt men
ges inte under den tid barnet kan vara
i barnomsorg eller skolbarnomsorg.
Insatsen kan även beviljas för vuxna.

6. Korttidsvistelse
Barn och vuxna kan ansöka om
korttidsvistelse.

Syftet är att den enskilde ska få möjlighet till miljöombyte och rekreation
samt att anhöriga ska få avlastning
i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan
exempelvis innebära att barn och
ungdomar tillfälligt kan vara på något
av kommunens korttidsboenden för
barn, i en stödfamilj eller delta i lägerverksamhet. Den som är vuxen kan
vistas på korttidsplats för vuxna.

7. Korttidstillsyn
Fritidsverksamhet för
ungdomar.

Skolungdomar över 12 år har rätt till
korttidstillsyn (förlängd barnomsorg)
före och efter skoldagen samt under
skollov. Beslutet tas av biståndsenheten men verkställs inom utbildningsförvaltningen.

8. Barn- och ungdomsboende
Boende i familjehem eller i
bostad med särskild service
för barn och ungdomar.

Barn och ungdomar med funktionva-

riationer som trots olika stödåtgärder
inte kan bo hos sina vårdnadshavare
kan ha rätt till boende i familjehem
eller i bostad med särskild service
för barn och ungdomar. Insatsen
kan också bli aktuell vid skolgång på
annan ort.

9. Boende för
vuxna

Boende med särskild service
där omvårdnad, stöd och service anpassas efter dina dagliga behov och resurser.
I boende med särskild service ska du
kunna leva ett så bra och självständigt liv som möjligt. Det finns två olika slags boenden, gruppbostad och
servicebostad. Möjlighet finns även
att få en särskilt anpassad bostad.

10. Daglig
verksamhet

Daglig verksamhet är en meningsfull sysselsättning utifrån
dina behov och önskemål.
Daglig verksamhet är till för dig som
är i yrkesverksam ålder och som
omfattas av personkrets 1 eller 2 och

som saknar arbete och inte utbildar
dig. Syftet är att bidra till personlig
utveckling och att främja delaktighet i samhället. Det övergripande
målet är att utveckla möjligheten till
förvärvsarbete. Daglig verksamhet är
inte en anställningsform och du får
inte lön.

Individuell plan

När du har fått en LSS-insats
har du rätt att få en individuell
plan. Det är viktigt att du får
vara med och bestämma och
planen är ett sätt för dig att
påverka din situation.
I den individuella planen skrivs det
som planeras och bestäms. Din handläggare ska fråga om du vill ha en
individuell plan. Du kan också begära
en själv.

Tandvårdsintyg
Om du tillhör personkretsen och
har en beviljad insats har du rätt till
tandvårdsintyg. Det innebär att du
kan få en kostnadsfri bedömning av
din munhälsa per år och nödvändig
tandvård inom högkostnadsskyddet
för hälso- och sjukvård.

God man
Om du behöver hjälp med att bevaka
din rätt, förvalta din egendom eller
sörja för din person kan du ansöka
om god man hos överförmyndarförvaltningen. Beslutet fattas av
tingsrätten. Anledning till behov av
god man kan vara sjukdom, psykisk
störning, försvagat hälsotillstånd
eller liknande.

För information om övrig
service som kommunen erbjuder, se webbplatsen:
www.enkoping.se

Kontaktuppgifter
Telefon kontaktcenter: 0171-62 50 00
Besöksadress: Rådhusgatan 8
Postadress:
Enköpings kommun
Vård- och omsorgsförvaltningen
Kungsgatan 42
745 80 Enköping

www.enkoping.se

