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Vad är 
LSS?



Vad är LSS?
För en begränsad grupp funktionshindrade kan stöd  
ansökas och ges enligt Lagen om stöd och service till  
vissa funktionshindrade (SFS 1993:387).

Lagen trädde i kraft 1994-01-01 och ersatte då bl.a.  
omsorgslagen. LSS är en individuell rättighetslag.  
Alla beslut kan överklagas och prövas i domstol.  
LSS ger rätt till särskilt stöd och service till människor  
med stora och varaktiga funktionshinder och omfattande 
behov av stöd.

Syftet med lagen är att främja människors jämlikhet och 
delaktighet i samhällslivet. Lagen skall stärka den enskildes 
möjligheter till att leva ett självständigt liv och bygger på 
respekt för individens integritet och självbestämmande.

Vem kan få stöd enligt denna lag?

• Personer med utvecklingsstörning, autism eller  
autismliknande tillstånd eller

• Personer med betydande och bestående begåvnings-
mässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder 
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom eller

• Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska 
funktionshinder som uppenbart inte beror på normalt 
åldrande, om de är stora och förorsakar betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed ett 
omfattande behov av stöd och service.  



Vilka insatser finns?
Stöd och service enligt LSS 9 § omfattar totalt  
tio olika stödformer: 

Rådgivning och annat personligt stöd
Denna insats söker man hos Region Gävleborgs  
LSS-handläggare.

Personlig assistans
Gäller personer som är under 65 år, som har stora och  
varaktiga funktionshinder och behöver personlig  
assistans för sin dagliga livsföring och sina grundläg-
gande behov. Insatsen kan sökas hos kommunen eller 
hos Försäkringskassan.

Ledsagarservice
Den som omfattas av lagen och inte har personlig  
assistans kan ha rätt till ledsagarservice. 
Ledsagarservice ska underlätta för den enskilde att ha 
kontakter med andra och att delta i samhällslivet t.ex. 
för att besöka vänner eller eventuellt komma ut på en  
promenad. 



Kontaktperson
En kontaktperson är ett icke-professionellt stöd som 
främst ska tillgodose behovet av en medmänniska när 
anhörigkontakt saknas, bryta den enskildes isolering 
samt ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter. 

Avlösarservice i hemmet   
Avlösarservice ges som en regelbunden insats och i  
situationer som kan förutses. Den ska vara tillgänglig 
dagar, kvällar, nätter och helger.

Korttidsvistelse utanför hemmet 
Korttidsvistelse innebär att den funktionshindrade kan 
få rekreation och miljöombyte och de anhöriga avlös-
ning i omvårdnadsarbetet. Insatsen kan anordnas i 
korttidshem eller i en annan familj och ges regelbundet 
eller i akuta situationer samt vara tillgänglig dygnet 
runt.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
En insats för skolungdom över 12 år som behöver  
tillsyn och meningsfull sysselsättning då föräldrarna 
arbetar. Gäller före och efter skoldagen samt under 
skollov.



Boende i familjehem eller bostad med särskild 
service för barn och ungdom 
Barn som trots olika stödåtgärder inte kan bo hos sina 
föräldrar kan ha rätt till boende i familjehem eller i en 
bostad med särskild service. Boendet ska vara ett  
komplement till föräldrahemmet.

Bostad med särskild service för vuxna eller  
annan särskilt anpassad bostad för vuxna 
Bostäderna kan utformas på olika sätt. De vanligaste 
formerna är servicebostad eller gruppbostad.

Daglig verksamhet
Personer som tillhör personkrets 1 och 2 har rätt till 
daglig verksamhet. Rättigheten gäller personer i  
yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig.



Individuell plan
I samband med att en insats enligt denna lag beviljas, 
kan den enskilde begära att en individuell plan med  
beslutade och planerade insatser upprättas i samråd 
med honom eller henne. 

Avgifter
Insatserna enligt LSS är i princip avgiftsfria. Avgift kan 
dock utgå i vissa fall när det gäller mat och/eller resor.

Ansökan
Var och en ska ha största möjliga inflytande över  
stödet. Man kan beviljas insatser bara om man själv  
begär det. Den som är under 15 år eller uppenbart inte 
själv kan ta ställning till frågan, har rätt att ansöka om  
insatser med hjälp av vårdnadshavare, godman,  
förmyndare eller förvaltare. 



Rätten att överklaga
Beslut enligt LSS kan överklagas i allmän  
förvaltningsdomstol. Handläggaren kan hjälpa  
till med överklagandet.

Tillsyn
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, har  
tillsynsansvar över verksamheter enligt LSS.

Stöd genom andra lagar
Personer med funktionsnedsättning kan även hos  
kommunen ansöka om stöd enligt Socialtjänstlagen, 
Lag om färdtjänst samt Lag om riksfärdtjänst.



Hur du når oss 
Har du frågor om LSS kan du nå oss på  
telefon: 0651 - 182 78 eller  0651 - 182 69

Vår telefon är öppen mellan klockan 08.00 och  
klockan 09.30 på vardagar. Övriga tider går det att  
lämna meddelande. 

E-post:  lsshandlaggare@ljusdal.se 

Besöksadress:
Kommunhuset, plan 3, Riotorget, Ljusdal

Postadress:
Omsorgsförvaltningen, Handläggarenheten, 
Ljusdals kommun, N Järnvägsgatan 21, 827 80 Ljusdal

Ljusdals kommun 
827 80 Ljusdal 
0651 -180 00
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