Vänersborgs Kommun
- Attraktiv och hållbar
i alla delar, hela livet

Kontakta för vidare information
Telefonnummer till LSS-handläggare
ansvarig för födelsedatum:
1–5

0521 – 72 11 52

6 – 10

0521 – 72 21 82

11 – 15

0521 – 72 10 70

16 – 20

0521 – 72 24 07

LSS (Lag om stöd och service
till vissa funktionshindrade)
Insatser enligt LSS lagen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor
och full delaktighet i samhällslivet för de personer som av
kommunens handläggare bedömts tillhöra någon av lagens
personkrets.
Personkretsarna är följande:

21 – 25

0521 – 72 21 94
1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

26 – 31

0521 – 72 13 08

Växel
0521 – 72 10 00

2018-08-29

Ansökan skickas till:
Vänersborgs kommun
Socialförvaltningen
Biståndsenheten
LSS- handläggare
462 85 VÄNERSBORG

2. Betydande och bestående begåvningsmässigt
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd
av yttre våld eller kroppslig sjukdom.
3. 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.

Rätten till insatser enligt 7 § LSS
De personer som tillhör personkretsen har rätt till insats
enligt 9 § under förutsättning att:
- personen begär insatsen
- personen behöver sådan insats
- behovet inte är tillgodosett på annat sätt
Insatser enligt LSS
1. Rådgivning och annat personligt stöd som ställer krav på
särskild kunskap om problem och livsbetingelser för
människor med stora och varaktiga funktionshinder
(Regionens ansvar)
2. Biträde av personlig assistent eller ekonomiskt stöd till
skäliga kostnader för sådan assistans, till den del behovet
av stöd inte täcks av beviljade assistanstimmar enligt
51.kap Socialförsäkringsbalken.
3. Ledsagarservice.
4. Biträde av kontaktperson.
5. Avlösarservice i hemmet.
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
7. Korttidstillsyn av skolungdom över 12 år utanför det egna
hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service
för barn eller ungdomar som behöver bo utanför
föräldrahemmet.
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annat
anpassad bostad för vuxna.
10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder
som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig.
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Daglig verksamhet som insats enligt 9 §10 LSS
Insats för personer som tillhör LSS personkrets 1 eller 2
och är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och
inte utbildar sig.
Individuell plan enligt § 10 LSS
När du har ett beslut om insats enligt LSS har du rätt att
begära en individuell plan enligt LSS § 10. Den upprättas
tillsammans med dig eller din företrädare. Planen ska utgå
från dina egna önskemål och kan omfatta insatser från
exempelvis kommunen, primärvården, landstinget.
För mer information, tala med din handläggare.
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Bostad med särskild service för vuxna 9 § 9 LSS
Bostad med särskild service kan bli aktuellt då den
funktionshindrade, trots stöd, inte klarar ett ordinärt
boende.
Insatsen kan utformas på olika sätt framförallt som:
• Gruppbostad
Med gruppbostad avses bostäder med
gemensamhetsutrymmen och där service och vård kan
ges alla tider på dygnet. Gruppbostad skall vara ett
bostadsalternativ för funktionshindrade som har ett så
omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att det
behövs tillgång till personal dygnet runt.
• Servicebostad
En servicebostad utgörs av fullvärdiga lägenheter som
är geografiskt samlade. Personligt stöd ska ges i den
omfattning den enskilde behöver. Detta stöd ska utgå
från en fast personalgrupp. De som bor i en
servicebostad bör ha tillgång till samvaro i en
gemensamhetslokal eller träffpunkt. I anslutning till
denna lokal kan även personalens bas inrymmas.
Bostad med särskild service i form av servicebostad är
en insats som kan vara lämplig för människor som inte
klarar av att bo i ordinärt boende men som inte har ett
så omfattande hjälpbehov att ett boende i gruppbostad
är nödvändigt.
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Rådgivning och annat personligt stöd 9 § 1 LSS
Regionen har ansvaret för att personer som omfattas av
lagen tillförsäkras expertstöd. Sådant stöd skall kunna
ges av t ex sjukgymnast, talpedagog, logoped,
arbetsterapeut, dietist, kurator och psykolog. Dessa
insatser skall vara ett komplement till exempelvis,
habilitering och socialtjänst. Insatserna kan ha en
rådgivande och stödjande karaktär och är ofta knutna till
ett habiliteringscentra. Råd och stöd skall också kunna
ges via en reumatologisk klinik eller diabetesmottagning.
Personlig assistent 9 § 2 LSS
Begreppet personlig assistent innebär biträde av en
personlig assistent eller ekonomiskt stöd till skäliga
kostnader för sådan assistans. Personer som har stora
hjälpbehov av personlig karaktär har möjlighet att erhålla
ett personligt utformat stöd. För rätt till personlig
assistans enligt LSS krävs att den enskilde har behov av
hjälp med det så kallade grundläggande behoven. Hit hör
hjälp för att klara sin personliga hygien, måltider, att klä
av och på sig, att kommunicera med andra eller behov av
annan hjälp som förutsätter ingående kunskaper om den
funktionshindrade.

LSS är lagrummet som reglerar insatsen för de
grundläggande behov upp till 20 timmar per vecka.
Assistansersättning enligt 51. kap
Socialförsäkringsbalken är det lagrummet som reglerar
insatsen för grundläggande behov som överstiger 20
timmar per vecka. Försäkringskassan är huvudman för
handläggning av assistansersättning och det är dit du
vänder dig för att få en sådan ansökan prövad.
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Ledsagarservice 9 § 3 LSS
Insatsen ledsagarservice syftar till att möjliggöra för den
enskilde att ha kontakt med andra och att delta i
samhällslivet. Det kan innebära att delta i fritidsaktiviteter, i
kulturlivet, besöka vänner eller bara promenera. Avsikten är
att den enskilde ska få hjälp att bryta den isolering som ofta
uppkommer till följd av ett omfattande funktionshinder.
Kontaktperson 9 § 4 LSS
Syftet med en kontaktperson är att denne ska vara en
medmänniska som kan ge stöd i vardagssituationer och
hjälpa till att bryta den enskildes isolering. Insatsen ska ge
samvaro och hjälp till fritidsverksamhet. Insatsen kan ges till
vuxna och ungdomar. Kontaktpersonen är ett ickeprofessionellt stöd som ges av personer med stort
engagemang och intresse för andra människor. I insatsen
ingår ej omvårdnad enl. 9 c § LSS.
Avlösarservice i hemmet 9 § 5 LSS
Med avlösarservice avses avlösning i det egna hemmet,
d.v.s. att en person tillfälligt avlastar och tar över
omvårdnaden från anhöriga eller andra närstående.
Avlösning kan ges både som en regelbunden insats och i
situationer som inte kan förutses. Avlösning kan ges under
såväl dagar, kvällar och nätter som helger. Insatsen gäller
enbart den funktionshindrade.
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Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 9 § 6 LSS
Korttidsvistelse är en insats som ska ge den enskilde
miljöombyte och rekreation och ge anhöriga avlösning i
omvårdnadsarbetet.
Korttidstillsyn för skolungdom 9 § 7 LSS
Ungdomar över 12 år med funktionshinder kan behöva en
trygg situation och en meningsfull sysselsättning före och
efter själva skoldagen samt under skollov. Detta innebär
att skolans ansvar gäller till och med sommaren det år
barnet fyller 13 år. Därefter ska vårdnadshavaren
informeras om rätten att söka korttidstillsyn enligt LSS.
All korttidstillsyn ska utformas med utrymme för flexibla
lösningar och utgå från den enskildes behov.
Bostad med särskild service för barn och ungdomar
9 § 8 LSS
Ett av socialtjänstens främsta mål är att skapa
förutsättningar för att funktionshindrade barn och
ungdomar ska kunna växa upp i sina föräldrahem.
Boende i familjehem eller bostad med särskild service är
en insats som kan komma i fråga först om barnet, trots
stödinsatser i hemmet, inte kan bo kvar. Insatsen ska ses
som ett komplement till boendet i föräldrahemmet.
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