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Leksands kommun 
LSS handläggare 
79380 Leksand 

 

Information om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag med 

tio insatser som ska garantera att vissa personer ges goda levnadsvillkor, så att de får 

den hjälp de behöver i det dagliga livet. LSS är ett komplement till andra lagar och 

innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra lagar även kan ge till 

funktionshindrade.  

Genom socialtjänstlagen, SoL, har alla människor rätt till bistånd för att uppnå 

en skälig levnadsnivå, om behovet inte kan tillgodoses på annat sätt. Kommunen 

har även vissa generella skyldigheter gentemot människor med funktionshinder, 

t.ex. att medverka till att enskilda får en meningsfull sysselsättning och får bo på 

ett sätt som är anpassat efter hans eller hennes behov av särskilt stöd.  

Vem gäller lagen för? 

För att få en insats enligt LSS måste en bedömning göras om personen tillhör någon 

av de tre personkretsarna enligt LSS. Handläggaren ska därefter bedöma behovet av 

insats. Vissa av insatserna är endast avsedda för barn/ungdom medan andra är mer 

riktade mot vuxna eller för samtliga i personkretsen.1 Beslut om 

personkretstillhörighet är en del av beslutet och grundas på en utredning av 

sambandet mellan funktionshindret och det eventuella behovet av stöd som personen 

har. 

 

LSS personkrets 

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 servic 

                                                           
1 Möjligt att leva som andra, slutbetänkandet av LSS-kommittén 
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När det gäller personkrets 1 och 2 grundar det sig på skada/diagnos som kan styrkas 

av  utlåtande från läkare/psykolog. Personkrets 3 grundar sig inte på en diagnos även 

fast de krävs läkarintyg.   

När det gäller att utreda om personkrets 3 ställs det stora krav på att 

funktionshindret ska vara stort, varaktigt och orsaka betydande svårigheter i den 

dagliga livsföringen, och där igenom kräva ett omfattande behov av stöd och service.   

Samtliga kriterier ska vara uppfyllda för att en person ska tillhöra personkrets 3.  

I begreppet - betydande svårigheter i den dagliga livsföringen - ingår förmågan 
att personen inte själv ska kunna tillgodose sina grundläggande behov så som på- 
och avklädning, daglig hygien, äta och dricka samt kommunicera.   Det går inte 
att bedöma kriterierna var för sig eftersom de påverkar varandra.  

En person med stort funktionshinder, men som inte har betydande svårigheter i 
den dagliga livsföringen faller t.ex. utanför lagen. Där får personen i stället 
ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen. 

Tio insatser 

1. Rådgivning och annat personligt stöd 

Landstinget svarar för insatsen. Stödet kan till exempel ges av kurator, psykolog, 

sjukgymnast, förskolekonsulent, logoped, arbetsterapeut och dietist.  

 

2. Personlig assistans 

Personer med stora och varaktiga funktionshinder, och som inte har fyllt 65 år vid ansökan, 

kan ha rätt att få hjälp av en eller flera personliga assistenter. För att få rätt till personlig 

assistans ställs det stora krav på att funktionshindret ska vara stort, varaktigt och orsaka 

betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därigenom kräva ett omfattande behov 

av stöd och service. Om den funktionshindrade har grundläggande behov mer än 20 timmar 

per vecka har man rätt att ansöka om assistansersättning (FSB) hos Försäkringskassan.  

 

3. Ledsagarservice 

Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella behov som ska 

kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet, i närmiljön. 

 

4. Kontaktperson 

En kontaktperson skall vara en medmänniska som kan underlätta för den enskilde att leva ett 

självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp till att delta i fritidsaktiviteter 

samt ge råd i vardagssituationer. En kontaktperson är ett icke-professionellt stöd av en person 

som har ett stort engagemang och intresse för andra människor. Kontaktpersonen kan vara 
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behjälplig med olika praktiska göromål men personen ska inte ha med den enskildes ekonomi 

att göra. 

 

5. Avlösarservice i hemmet 

Insatsen avlösarservice i hemmet gör det möjligt för anhöriga eller föräldrar att få avkoppling 

och uträtta sysslor utanför hemmet. Insatsen kan vara till hjälp så att en förälder till ett 

funktionshindrat barn ska kunna få möjligheten att göra något tillsammans med ett syskon till 

den funktionshindrade. Avlösarservice är en insats där någon kommer hem och tillfälligt 

övertar omvårdnadsansvaret. Det kan beviljas både som regelbunden insats eller som en 

lösning vid akut behov som kan uppstå, men inte som avlastning vid förvärvsarbete. 

 

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

Korttidsvistelse är till för att ge den enskilde möjlighet till rekreation och miljöombyte 

samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse kan ordnas i korttidshem, i 

en annan stödfamilj eller på något annat sätt t ex läger vistelse. 

 

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under skolloven. 

 

8. Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn och 

ungdom 

Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan ha rätt att bo i en annan familj eller 

i en bostad med särskild service. Detta ska vara ett komplement till föräldrahemmet både för 

barn som kan bo hos föräldrarna en del av tiden och för dem som inte kan bo hemma alls p.g.a 

funktionshindret. 

 

9. Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad 

bostad 

Vuxna personer som omfattas av lagen skall ges rätt till en bostad med särskild service. 

Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är gruppbostad och 

servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en särskild anpassad bostad anvisad av 

kommunen. 

 

10. Daglig verksamhet 

Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig, har rätt till 

daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS. 
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§ 10 Individuell plan 

Man kan även göra en ansökan om en individuell plan. När det finns flera aktörer kring den 

enskilde kan det finna ett behov av att göra en individuell plan för att klarar ut varandras roller 

och uppdrag för att samordna insatserna kring den enskilde. 

 

Boendestöd  

Utöver de insatserna som LSS kan ge finns även Boendestöd enligt Socialtjänstlagen. Det är 

en insats som kan vara behjälplig när den funktionshindrade bor i eget boende och inte riktigt 

klarar sig själv utan behöver stöd i sin bostad. Stödet kan även gälla i närmiljön. Syftet med 

boendestöd är att kunna tillgodose ett skiftande behov hos funktionshindrade i det egna 

boendet. Arbetet ska bedrivas stödjande och med delaktighet från den funktionshindrade och 

det ska finnas en utvecklings potential hos den enskilde.  

 

Vad kostar insatserna? 

Avgifter får bara tas ut i vissa fall enligt LSS. Den som får assistansersättning från 

försäkringskassan skall betala motsvarande summa till kommunen, kooperativet eller till det 

assistansbolag som utför insatsen. Kommunen får i vissa fall ta ut skäliga avgifter för bostad, 

fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter av dem som har pension eller annan inkomst av 

motsvarande storlek. Avgifterna får inte överskrida kommunens självkostnader och 

kommunen skall se till att den enskilde får behålla tillräckligt med pengar för sina personliga 

behov. 

 

Inflytande, medbestämmande och vem ansöker? 

Var och en ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över stödet som ges enligt 

LSS. Den enskilde ska själv begära de särskilda insatserna.  

 

Den som är under 15 år eller som uppenbart inte själv kan ta ställning till frågan ska få 

insatser när vårdnadshavare, god man eller förvaltare begär detta. Enligt 15 § p.6 är det 

kommunens ansvar att anmäla till överförmyndaren när en person kan antas behöva 

förmyndare, förvaltare eller god man. 

 

 

 

Hur lång tid tar det att få LSS insatser? 

För att få ett bra underlag för personkretstillhörighet och behov av insatser är det önskvärt att 

första mötet mellan den sökande och handläggaren sker i hemmiljö. Till utredningen behöver 

handläggaren läkare/psykolog utlåtanden och underlag från habilitering/rehabiliteringen. 
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Att utreda personkretstillhörighet och eventuella insatser är en arbetsprocess som tar ca: 3 

månader, ibland även längre på grund av funktionshindrets omfattning. Efter att utredningen 

är klar sänds den vidare till enhetschefen för verkställighet av beslutet. Beroende av vilken 

insats som beviljats har enhetschefen sedan 3-6 månader på sig att 

verkställa beslutet. 

 

Rätten att överklaga 

Den som inte är nöjd med sitt beslut kan överklaga till i förvaltningsdomstol. 

 

 

Vill du ha mer information? 

Kontakta  

LSS handläggare 

Vård och Omsorg 

Leksands kommun 

 

 

 

 


