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LSS
LAGENS INSATSER

Lagens personkretsar

 I LSS beskrivs vilka personer som omfattas av lagen-personkretsar.                Du kan ansöka om stöd 

om du har något av följande:

 1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

 2. Betydande och bestående begåvningsmässig funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen 

ålder som har orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

 3. Andra stora varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande och som gör att du har stora svårigheter att på egen hand klara daglig livsföring 

som att klä på dig, laga mat, förflytta dig eller kommunicera med omgivningen.
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Råd och stöd 9 § 1

Råd och stöd handlar om rådgivning och stöd från en person som har     

särskilda kunskaper om problem och livsbetingelser för människor med stora 

och varaktiga funktionshinder. 

 Landstinget (regionerna) är huvudman

 Rätten till expertstöd; Psykolog, arbetsterapeut

 Ej sjukvårdande insatser

Personlig assistans 9 § 2

 Ett personligt utformat stöd som ges av ett begränsat antal personer. 

Personlig assistans har inneburit en mycket stor förändring för många 

personers liv 

 Krav: man ska behöva hjälp med de grundläggande behoven (måltider, 

hygien, påklädning, kommunikation, annan hjälp som förutsätter ingående 

kunskaper)

 Om rätt till personlig assistans finns - Även andra personliga behov ska 

tillgodoses. T.ex. handla, sköta sitt arbete 

 Ej ha fyllt 65 år
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Ledsagarservice 9 § 3

 Underlätta deltagande i samhällslivet.

 Besöka vänner, delta i fritds/kulturaktiviteter.

 Bryta den isolering som kan uppkomma vid funktionsnedsättning

Kontaktperson 9 § 4

 Bryta isolering/komma ut i samhällslivet. 

 En medmänniska/kompis

 Komplement till familjen.

 Den enskilde ska kunna påverka vem som ska vara kontaktperson
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Avlösarservice i hemmet 9 § 5

 Tillfälligt övertar omvårdnaden

 Avlastning för anhöriga

 Ska kunna erbjudas dygnet om samt helger.

 Regelbundet men även akut

Korttidsvistelse utanför det egna 

hemmet 9 § 6

 Insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet innebär att en person med 

funktionsnedsättning tillfälligt bor utanför sitt eget hem under kortare eller längre 

tid

 Korttidshem, som ett läger eller ett kollo. Insatsen ska kunna erbjudas 

regelbundet eller vid akuta behov i familjen. Gäller både barn och vuxna. 
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Korttidstillsyn 9 §7 

 Insatsen ger barn över 12 år rätt till korttidstillsyn utanför det egna hemmet före och efter skolans slut, under 

lovdagar, studiedagar och längre lov. 

 Insatsen ska ge en trygg och meningsfull sysselsättning.

LSS-bostad för barn 9 § 8

 Behov av att bo utanför föräldrahemmet.

 Familjehem- komplement till hemmet.

 Gruppbostäder för unga - ofta i samband med skola på annan ort. 
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LSS-bostad för vuxna 9 § 9

 Gruppbostad (större behov)

Servicebostad ( ett mer självständigt boende) eller annan särskild anpassad 

bostad ( t.ex. en bostad ur det kommunala beståndet)

Ett individuellt utformat stöd ska ges.

Genomförandeplan. 

Daglig verksamhet 9 § 10

 Största insatsen i LSS.

 För att den som saknar förvärvsarbete ska få en meningsfull sysselsättning.

 Ingen anställningsform eller lön.

 Habiliterings-ersättning. 
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Individuell plan

 Ska erbjudas när insats beviljas.

 Planernas plan, en paraplyplan. 

 En lathund finns på https://www.autism.se/informationsfilmer_lss

 Frågor att fundera på:

 Hur ser din situation ut nu?

 Vilka mål vill du formulera, kortsiktiga och långsiktiga?

 Hur ska du nå målen?

 Ett levande material- Följ upp och revidera!

Länkar

 https://www.autism.se/tips_vid_ansokan_av_lssinsats

 https://www.autism.se/informationsfilmer_lss

 https://www.domstol.se/amnen/overklaga-myndighetsbeslut/lss/sa-

avgors-malet-i-forvaltningsratten/

https://www.autism.se/informationsfilmer_lss
https://www.autism.se/tips_vid_ansokan_av_lssinsats
https://www.autism.se/informationsfilmer_lss
https://www.domstol.se/amnen/overklaga-myndighetsbeslut/lss/sa-avgors-malet-i-forvaltningsratten/

