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Lagen om stöd och service till vissa  
funktionshindrade. 
 

Här kan du läsa om vad LSS-lagen betyder för dig! 

Medborgarkontoret Tingsryds kommun 

Telefon: 0477 -  441 00 * Webbplats: www.tingsryd.se 

Epost: kommunen@tingsryd.se 

Besöksadress: Torggatan 12, 362 22 Tingsryds 
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Din LSS-handläggare Vad är LSS? 

LSS-handläggaren arbetar i kommunen och ser till 

att du får den hjälp du behöver. 

Om du vill ha kontakt med LSS-handläggare, 

ringer du: 

0477-443 33 

0477-442 97 

Om du vill besöka en LSS-handläggare behöver 

du boka en tid.  

Besöksadressen: 

Dackegatan 40B 

Tingsryd 

Postadress: 

Socialkontoret 

Box 99 

362 22 Tingsryd 

 

 

 

LSS är en lag som ger människor med fysiska, 

psykiska och neuropsykiatriska svårigheter rätt  

till hjälp om behov finns. 

 

 

 

 

Leva som andra  

LSS-lagen ger människor rätt att uppnå goda  

levnadsvillkor så att de kan leva som andra. 
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För vem gäller lagen? Så här överklagar du 

• Personer med utvecklingsstörning eller autism 

• Personer som har fått en funktionsvariation till följd 

av förvärvad hjärnskada som vuxen efter en olycka 

eller sjukdom och därför har stora och betydande 

svårigheter i vardagen 

• Personer som har stora funktionsvariationer och 

därför har ett omfattande behov av daglig hjälp 

 

Rättigheter 

LSS ger rätt till olika slags hjälp. Här i foldern berättar vi 

om dina rättigheter. 

 

 

 

Om du behöver hjälp ska du prata med din LSS-

handläggare. 

Om du tycker att beslutet du har fått är felaktigt 

kan du klaga hos Förvaltningsrätten  

Du eller en företrädare behöver framföra det du 

anser är felaktigt och vill ändra. Ditt klagomål  

lämnas till din LSS-handläggare som skickar detta 

till Förvaltningsrätten  
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Såhär ansöker du om LSS 

Du eller din företrädare kan ansöka om den hjälp 

du tycker att du behöver.  

Enligt LSS finns 10 insatser.  

Du kan ansöka om 9 av dessa insatser hos  

kommunen. 

Ansökan kan ske muntligt, via brev eller via e-

tjänst på Tingsryds kommuns hemsida.  

I samtliga insatser enligt LSS-lagen görs en  

utredning av en LSS-handläggare för att bedöma 

om du har behov. 
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Personlig assistent Hjälp och stöd är gratis 

En personlig assistent hjälper andra människor 

som behöver mycket stöd.  

Den personliga assistenten kan hjälpa dig med de 

moment i vardagen som du inte klarar själv.  

Detta kan exempelvis vara: 

• Att klä på dig  

• Att äta och dricka 

• Att följa med och handla 

 

Ledsagarservice  

En ledsagare är en person som stödjer dig och ger 

dig möjlighet att till exempel: 

• Delta i samhällslivet 

• Skapa och upprätthålla sociala kontakter 

• Följa med till och från aktiviteter 

Ledsagaren följer med dig dit du ska, visar vägen 

eller bara är ett stöd.  

 

 

Den hjälp och det stöd du får genom LSS kostar 

ingenting. 

Det som du betalar själv är till exempel: 

• Din hyra 

• Din mat 

• Läkarbesök 

• Kläder 

• Det som du gör på fritiden 

• Resor 
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Individuell plan Kontaktperson 

Du som får hjälp genom LSS har rätt att få  

en individuell plan 

I planen skriver vi tillsammans ner: 

• Hur du vill ha det i framtiden 

• Var du vill arbeta 

• Var du vill bo 

• Vad du vill göra på fritiden  

• Vad du vill träna på 

• Vad du behöver hjälp med 

Det är bra att planera så att livet blir som man vill 

ha det. 

 

 

En kontaktperson ska vara som en vän till dig. 

• Kontaktpersonen kan visa vad du kan göra på 

fritiden 

• Du kan också få råd och stöd med det som är 

svårt hemma eller på jobbet 

Du och kontaktpersonen skriver ner det som ni vill 

göra tillsammans.  

 



 8 

Familjer som får hjälp/avlösarservice i 

hemmet  
Något att göra på dagarna 

Ibland vill eller måste dina föräldrar göra något 

själva. En person kommer då hem och hjälper dig  

 

Föräldrar/närstående kan då till exempel: 

• Gå på möte 

• Delta i en studiecirkel 

• Bara vila sig 

• Få stöd i hemmet om det händer något som 

inte är planerat  

 

 

Om du inte har något arbete har du rätt till daglig 

verksamhet. 

Du kan vara på en daglig verksamhet eller om 

möjlighet finns på annan arbetsplats. 

Där kan du göra något som är anpassat till dig och 

som du tycker är kul 

Det kan till exempel vara att 

• Arbeta i en affär 

• Träna dina sinnen 

• Träna din kropp 

• Packa saker 

• Diska och laga mat 

• Arbeta med snickeri 
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Bostad för vuxna  Korttidshem eller stödfamilj 

Du har rätt att få en egen bostad när du blir vuxen. 

Om du har stora behov som inte tillgodoses på  

annat sätt kan du ansöka om LSS-bostad där du får 

hjälp av personal hela dagen och även på natten. 

Du får den hjälp som du behöver, till exempel: 

• Att sköta ditt hem 

• Omvårdnad 

• Att göra saker på din fritid 

• Andra saker som du behöver hjälp med 

 

 

 

 

Du kan ibland ha behov av att tillfälligt bo någon 

annanstans. Exempelvis vid behov av: 

• Miljöombyte eller rekreation 

• Avlastning för anhöriga  

• Vid frigörelse och ökad självständighet 

 

Du kan bo på korttidshemmet regelbundet eller vid  

akut behov. 
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Hjälp efter skolan och på skolloven/fritids Bostad för barn och ungdomar 

Om du är äldre än 12 år och din funktionsnedsätt-

ning gör att du har svårt att vara ensam före och 

efter skolan och/eller under skollov, kan det finnas 

möjlighet att få korttidsvistelse under tiden dina 

föräldrar arbetar. 

 

• Du har rätt att få hjälp och något att göra när 

skoldagen är slut 

• Du får också hjälp under dina lovdagar, jullov 

och sommarlov om dina föräldrar måste ar-

beta 

 

 

 

Om du har ett stort och omfattande behov av hjälp 

och inte kan bo hemma hos dina föräldrar: 

• Kan du ha rätt att bo hos en annan familj eller i 

en bostad där du kan få den hjälp du behöver. 

 


