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Vad är LSS?
LSS betyder 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Det är en lag som ger människor med vissa funktionshinder 
rätt till hjälp.

Leva som andra
LSS-lagen kan ge dig rätt till hjälp så att du kan leva som 
andra. Du ska kunna delta i sådant som andra gör.
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För vem gäller lagen?
• Personer med utvecklingsstörning, autism eller 

autismliknande tillstånd

• Personer som fått hjärnskada i vuxen ålder, fått 
ett betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder

• Personer som har andra varaktiga funktionshinder 
(psykiskt eller fysiskt) om de är stora och ger betydande 
svårigheter i den dagliga livsföringen och därför har ett 
stort behov av stöd eller service
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Alla insatser i LSS är gratis
Den hjälp och det stöd du får genom LSS är gratis.

Du betalar inget för de gemensamma rummen som alla 
använder i en gruppbostad. 

Det du betalar själv är till exempel 
• din hyra

• din mat

• läkarbesök

• kläder

• det du gör på fritiden

• resor
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Många olika stödinsatser
Det finns 10 olika stödinsatser som du kan ansöka om.  
På de följande sidorna kan du läsa om allt du kan få hjälp med. 

1. Råd och stöd 

2. Personlig assistent 

3. Ledsagarservice 

4. Kontaktperson 

5. Avlösarservice i hemmet 

6. Korttidsvistelse utanför hemmet 

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

8. Bostad för barn och ungdomar 

9. Bostad för vuxna 

10. Daglig verksamhet
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1. Råd och stöd
Här är några exempel på vad som menas med råd och stöd:

• En kurator kan hjälpa dig när du vill flytta eller byta jobb

• En psykolog kan ge dig stöd när du har problem

• En sjukgymnast kan hjälpa dig att träna din kropp

• En logoped hjälper dig med att tala eller använda 
teckenspråk

 
För ansökan kontakta Habiliteringen, Landstinget Blekinge, 
Karlskrona, telefon 0455-73 43 67
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2. Personlig assistent
En personlig assistent hjälper dig som behöver mycket stöd.

En personlig assistent kan till exempel hjälpa dig att

• klä på och av dig kläderna

• tvätta dig

• äta och dricka

• prata med andra människor

• göra roliga saker på fritiden

Du är själv med och bestämmer vem som ska vara din 
personliga assistent.
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3. Ledsagarservice
En ledsagare är en person som följer med dig dit du ska.  
Han eller hon visar dig vägen eller är bara ett stöd.

En ledsagare kan till exempel hjälpa dig när du ska 

• besöka vänner

• gå och bada

• gå på bio

• delta i en kurs

Ledsagaren hjälper dig så att du inte känner dig utanför.
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4. Kontaktperson
En kontaktperson ska vara som en god vän till dig.  

Kontaktpersonen kan visa dig vad du kan göra på fritiden.  
Ni kan göra trevliga saker tillsammans, sådant som ni båda är 
intresserade av.

Kontaktpersonen kan hjälpa dig att träffa andra människor och 
känna att du är med där det händer saker.
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5. Avlösarservice i hemmet
En person kommer hem och hjälper dig när dina föräldrar vill 
göra något själva.  
Eller när de vill vara tillsammans med andra barn i familjen. 

Dina föräldrar kan då till exempel

• gå på bio

• delta i en studiecirkel

• bara vila sig
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6. Korttidsvistelse utanför hemmet
Du har rätt att bo på korttidshem hos en annan familj eller vara 
på läger.

Det kan vara för att

• du vill göra något utan dina föräldrar

• träffa kompisar och ha roligt

• dina föräldrar reser bort eller behöver vara för sig själva 

Du kan bo på korttidshemmet vissa bestämda dagar eller när 
det händer något som inte var planerat. 
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Är du äldre än 12 år och har stora funktionshinder?

Då har du rätt att få hjälp och något att göra när skoldagen  
är slut.

Du får också hjälp under dina lovdagar, studiedagar och 
sommarlov om dina föräldrar måste arbeta då.

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
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8. Bostad för barn och ungdomar
Har du ett funktionshinder och inte kan bo hemma 
hos dina föräldrar? 
 
Då har du rätt att få bo hos en annan familj 
eller i en bostad där du kan få den hjälp som du behöver.
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9. Bostad för vuxna
Du har rätt att få en egen bostad när du blivit 18 år.

Det kan vara en gruppbostad, där du kan få hjälp av personal 
hela dagarna och även på nätterna.

Det kan också vara en servicebostad, där du kan få hjälp av 
personal när du behöver det.

Det kan till exempel vara att

• sköta ditt hem

• duscha

• läsa tidningen
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10. Daglig verksamhet
Om du inte har något arbete och inte deltar i utbildning har du 
rätt till daglig verksamhet.

Du får då vara på ett dagcenter eller på en arbetsplats.

Där får du något att göra, som är anpassat för dig och som du 
klarar av.
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Individuell plan
Du som har insatser genom LSS har rätt att få en individuell 
plan.

I planen skrivs ner 

• hur du vill ha det i framtiden

• var du vill arbeta

• var du vill bo

• vad du vill göra på din fritid

• vad du behöver hjälp med

Det är bra att planera så att livet blir som du vill ha det.

Det är du själv som måste be om att få en egen plan.
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Så här ansöker du om insatser enligt 
LSS
Lagen säger att du själv ska be om hjälp och själv bestämma 
vilken hjälp du vill ha.

Du fyller i en ansökningsblankett som du  får av din LSS-
handläggare.

Ansökningsblanketten skickar du sedan till handläggaren.  
Namn och adressuppgifter hittar du på sista sidan i den här 
broschyren.

Om du har en god man eller förmyndare hjälper denne dig att 
söka.
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Så här överklagar du
Om du inte får den hjälp du vill ha kan du överklaga till 
förvaltningsrätten.

Du skriver ”Till förvaltningsrätten” på ett papper. Skriv sedan 
ner det som du tycker är fel.

Papperet skickar du i ett kuvert till: 

Utredningsenheten, Socialförvaltningen  
Ronneby kommun 
372 80 Ronneby

Om du tycker det är svårt kan din LSS-handläggare hjälpa dig  
med att överklaga.



Socialförvaltningen 
Stadshuset, Karlshamnsvägen 4, 372 80 Ronneby 

Telefon: 0457-61 80 00, www.ronneby.se
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Din LSS-handläggare
LSS-handläggaren arbetar i kommunen och ser till att du får  
den hjälp du behöver.

Om du vill tala med en LSS-handläggare är du välkommen 
att ringa på vår mottagningstelefon.

Mottagningstelefon: 0457 61 83 00 
Måndag, onsdag och fredag, klockan 10.00-11.00.

Adress 
LSS-handläggare 
Utredningsenheten 
Socialförvaltningen 
372 80 Ronneby


