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LSS i Jönköpings kommun
Vad är LSS?

LSS är förkortning för Lagen om Stöd och Service till vissa funktionshindrade.

Vem har rätt till insatser enligt LSS?

LSS är en rättighetslag. För att få ta del av de insatser som anges i lagen måste du ha behov
av särskilt stöd och service och omfattas av den s.k. personkretsen. Personkretsen definieras
i tre punkter:
Personkrets 1-3:
1.
Personer med utvecklingsstörning och personer med autism eller autismliknande
tillstånd.
2.

Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

3.

Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter
i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.
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Vilka insatser kan beviljas
enligt LSS?
1. Råd och stöd

Rådgivning och annat personligt stöd som ställer
krav på särskild kunskap om problem och livsbetingelser för människor med stora och varaktiga
funktionshinder. Region Jönköpings län ansvarar
för denna insats, som kan vara kontakt med sjukgymnast, rådgivning av kurator eller psykologsamtal. Ansökan om denna insats görs hos regionens
LSS-handläggare. Nås genom regionens växel
010-241 00 00.

2. Personlig assistans

Med personlig assistans menas ett personligt utformat stöd utformat stöd och ges av en eller flera
personliga assistenter. Det är en insats för dig som
i vardagen har ett mycket omfattande behov av
hjälp med de grundläggande behoven (personlig
hygien, att äta och annan liknande personlig service).
Du kan välja såväl kommunen som annan assistansanordnare, t.ex. privat företag, kooperativ eller att
själv bli arbetsgivare. Din handläggare kan ge dig
mer information.

3. Ledsagarservice

Du som behöver hjälp att ta dig ut i samhället kan f
å hjälp av en ledsagare. Ledsagaren hjälper dig t.ex.
att ha kontakter med andra, besöka vänner eller deltaga i fritidsaktiviteter. Ledsagaren är anställd av
kommunen.

4. Biträde av kontaktperson

Ibland innebär ett funktionshinder att man blir
begränsad i att skapa och upprätthålla sociala kontakter. En kontaktperson är en medmänniska som
hjälper till att bryta isolering och följer med dig ut
och träffar andra personer. Tillsammans kan ni gå
ut och fika, ta del av samhällets kultur- eller sportutbud eller deltaga i någon annan aktivitet. För att bli
kontaktperson krävs ingen särskild yrkeskompetens;
däremot ett stort engagemang och intresse för andra
människor.

5. Avlösarservice i det egna hemmet

Om du får hjälp och stöd av en anhörig i det gemensamma hemmet, kan denne få avlösning i sin vårdaruppgift. Sådan avlösning kan erbjudas både som en
regelbunden insats och för situationer som inte kan
förutses.

6. Korttidsvistelse utanför det
egna hemmet

Korttidsvistelse ger dig tillfälle att få rekreation
och miljöombyte samt möjlighet för anhörig att få
avlösning i omvårdnadsarbetet. Korttidsvistelsen ordnas vanligen på korttidshem eller i en annan familj.
Även lägervistelse kan förekomma.

7. Korttidstillsyn för skolungdom
över 12 år

Korttidstillsyn kan utges före och efter skoldagen
samt under skolloven. Utbildningsförvaltningen står
för denna insats. Ansökan om korttidstillsyn görs hos
Jönköpings kommuns särskolesamordnare som nås
genom kommunens växel, se baksida.

8. Boende i familjehem eller i bostad med
särskild service för barn och ungdomar
Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller i bostad
med särskild service.

9 a) Bostad med särskild service
för vuxna

Insatsen omfattar boendet och det behov av omvårdnad som den enskilde har. Boendet kan vara utformat
på olika sätt, antingen som gruppbostad då kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig eller som
servicebostad med omfattande service och vård.

9 b) Annan särskilt anpassad bostad
för vuxna

Insatsen är en av kommunen anvisad bostad, där det
inte finns någon fast personalbemanning. Stödet i
bostaden ges av personlig assistent, boendestöd eller
hemtjänst.
		
10. Daglig verksamhet
Har du ett funktionshinder, inte förvärvsarbetar eller
går på någon utbildning och är i yrkesverksam ålder
kan du ha rätt till daglig verksamhet. Förutsättningen
är dock att du omfattas av personkretsens punkt 1
eller punkt 2. Daglig verksamhet bedrivs i olika former från dagcenter till individuella platser ute i någon
verksamhet. I båda fallen ges stöd av en handledare.

Så här ansöker du om LSS
Ansökan om insatser enligt LSS görs av dig själv eller
din legale företrädare hos en handläggare med delegation att fatta LSS-beslut. Vårdnadshavare, vanligtvis
föräldrarna, ansöker om insats för minderåriga barn.
Handläggaren kommer att träffa dig personligen för
att utreda dina hjälpbehov. Handläggaren kan ge mer
information om LSS än vad som framgår av denna
broschyr samt svara på frågor. Handläggaren kan
också hjälpa till att formulera din ansökan.

Utredning

För att bedöma om du har rätt till en insats måste
en utredning göras där nödvändiga uppgifter inhämtas. När utredningen är klar får du ett beslut som
svar på din ansökan. Om du inte är nöjd med beslutet, kan du överklaga till förvaltningsrätten. Om
du behöver hjälp med att överklaga, kan handläggaren hjälpa dig.

Verkställighet

När beslutet är fattat verkställs beslutet av ansvarig
enhetschef. Enhetschefen försöker då i samråd med
dig hitta den bästa lösningen. Den långsiktiga planering som ni tillsammans kommer fram till skrivs ner
i en s.k. genomförandeplan.

Tystnadsplikt

All personal inom socialtjänsten har tystnadsplikt.

Uppföljning

När du beviljats en eller flera insatser kommer du
att ha en fortsatt kontakt med din handläggare för
uppföljning av beslutet. Uppföljning av insatsernas
kvalitet sker vid den enhet som verkställer beslutet.

Övrigt

Har du beviljats en eller flera LSS-insatser kan du
begära att en individuell plan upprättas. Syftet med
planen är att underlätta samordningen mellan olika
myndigheters insatser, och den ska utgå från dina
behov och önskemål.
Om du har bestämt dig för att flytta till en annan
kommun har du rätt att få ett förhandsbesked av
den mottagande kommunen om insatser enligt LSS.
Ansökan görs hos handläggare i den kommun dit
du har för avsikt att flytta.
Om du talar ett annat språk eller har en hörselskada har du rätt att få tolkhjälp. Handläggaren
anlitar tolk när det behövs.
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Ansökan om stöd enligt
andra lagar
Assistansersättning

Du som behöver personlig assistans för dina s.k.
grundläggande behov och där hjälpbehovet i genomsnitt överstiger 20 timmar per vecka kan få ersättning
från Försäkringskassan. Denna ersättning är till för
att täcka kostnaderna för den personliga assistansen.

Socialtjänstlagen (SoL)

Om du inte uppfyller förutsättningarna för att få stöd
enligt LSS, kan du ändå ha rätt till insatser enligt SoL.
Vänd dig till kommunens växel, så bli du hänvisad till
en handläggare.

Färdtjänstlagen

Om du på grund av funktionshinder inte kan använda
allmänna kommunikationsmedel, kan du ha rätt till
färdtjänst. Ansökan görs hos färdtjänstenheten, Jönköpings länstrafik. De nås på 0771-680 680.

Kontakta oss
Du når oss på tfn 036-10 50 00
jonkoping.se

