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LSS – LAGEN OM 
RÄTTEN ATT LEVA 
SOM ANDRA
För dig som vill veta mer om stöd och 
service för personer med funktionsnedsättning.

NÄRA 
NATUREN
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LSS är en lag
LSS står för Lagen om Stöd och Service 
till vissa funktionshindrade (1993:387). 
LSS är en rättighetslag som ska garan
tera personer med omfattande och var
aktiga funktionsnedsättningar goda 
levnads villkor, att man får den hjälp 
man behöver i det dagliga livet och att 
man får chansen att själv påverka vilket 
stöd och vilken service man får.

Lagen innebär rättigheter
LSS ger rätt till det särskilda stödet och 
den servicen som människor kan be
höva utöver det som de kan få genom 
 annan lagstiftning. LSS fungerar som ett 
komple ment till andra lagar och innebär 
inte någon inskränkning i de rättigheter 

som andra lagar ger. En begäran om stöd 
och service från en person som ingår i 
lagens personkrets bör i första hand prö
vas enligt LSS och det är en insats som 
regleras i lagen. Motivet till detta är att 
det i allmänhet får antas vara till fördel 
för den enskilde.

Rättigheterna är frivilliga
Insatserna är frivilliga vilket innebär att 
den enskilde alltid har rätt att avsäga 
sig insatsen eller begära en omprövning 
om behovet förändras. Den enskilde har  
alltid rätt att själv vara med och bestäm
ma hur stödet ska se ut och beviljade 
in satser ska alltid utformas utifrån den 
enskildes egna önskemål och behov. 
Läs mer på: www.bracke.se/lss
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Alla personer med någon form av funktions
nedsättning som bor i Bräcke kommun ska 

uppleva att kommunen erbjuder den hjälp och 
den service som krävs för att kunna leva ett 
meningsfullt och självständigt liv – på den 

 enskildes egna villkor. 

Vår målsättning är en verksamhet med god 
 kvalitet och ett gott bemötande.

VAD INNEBÄR LSS?
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För de som tillhör personkrets enligt 
LSS § 1, finns det tio olika insatser möj
liga att ansöka om.

1. Rådgivning och 
annat personligt stöd
En person med en eller flera funktions
nedsättningar kan behöva råd och stöd 
av olika experter som förutom sin yrkes
kunskap vet hur det är att leva med olika 
funktionsnedsättningar. Experterna kan 
vara t.ex. sjukgymnaster, arbetsterapeu
ter, dietister, kuratorer eller psykologer. 
Rådgivningen ska fungera som ett kom
plement till socialtjänst, rehabilitering 
och övrigt stöd som finns för att den en
skilde ska kunna leva ett så självständigt 
liv som möjligt. 

2. Personlig assistans
Personer med stora funktionsnedsätt
ningar kan ha rätt till att få biträde av en 
eller flera personliga assistenter. Du kan 
antingen få assistans genom oss i kom
munen eller få ekonomiskt stöd genom 
assistansersättning (LASS) från För
säkringskassan och då själv vara arbets
givare eller anlita annan utförare.
Om du har behov av personlig assis
tans i vardagen mer än 20 timmar per 
vecka har du rätt till assistans ersättning. 
Överstiger behovet 20 timmar per vecka 
ska en ansökan om assistansersättning 
skickas till Försäkringskassan som 
 sedan tar beslut om detta. 

Personer över 65 år kan inte ansöka om 
personlig assistans, utan vänder sig då 
till kommunens biståndshandläggare 
som kan berätta mer om hur insatser via 
Socialtjänsten kan hjälpa i vardagen. Du 
som redan har personlig assistans när 
du fyller 65 år får behålla insatsen även 
 efter att du fyllt 65. 

3. Ledsagarservice
Den som inte har personlig assistans kan 
istället ha rätt till ledsagarservice. Målet 
med ledsagarservice är att bryta isole
ringen för människor med en eller flera 
funktionsnedsättningar. Det kan handla 

VILKA INSATSER FINNS?

Personkretser i LSS
För att kunna göra en ansökan om in
satser enligt LSS, kommer först en per
sonkretsutredning att göras gällande den 
enskilde, för att se om hen passar in i 
någon av LSS personkretsar. Tillhör du 
en av följande personkretser har du rätt 
att ansöka om insatser enligt LSS:
1. Personer med utvecklingsstörning 
och personer med autism eller autism
liknande tillstånd.
2. Personer med betydande och beståen
de begåvningsmässigt funktionshinder 
eller 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.

Vem kan söka insats?
• Den enskilde själv
• Vårdnadshavare till personer under 

15 år
• God man/Förvaltare

Var får jag hjälp om jag 
inte omfattas av LSS?
Du som har en funktionsnedsättning men 
som inte omfattas av LSS kan få mer in
formation om dina möjligheter till stöd 
via socialtjänsten på kommunens hem
sida: www.bracke.se/stodochomsorg 

Du kan också kontakta en av kom
munens biståndshandläggare. Ring 
kommunens växel på 0693161 00 och 
tala om var du bor, så blir du kopplad 
vidare till rätt biståndshandläggare för 
det område där du bor. 

VEM GÄLLER LAGEN FÖR?
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7. Korttidstillsyn för skol-
ungdom över 12 år
Skolungdomar över 12 år ska kunna få 
tillsyn före och efter skoldagen samt 
under skolloven. Detta gäller givetvis 
även de barn och ungdomar som har 
en funktions nedsättning. Barn och ung
domar ska alltid få ha något att göra när 
skoldagen är slut eller under skollov när 
föräldrarna är tvungna att arbeta och 
inte själva kan vara hemma. Denna in
sats gäller för barn och ungdomar som 
är 12 år eller äldre men som fortfarande 
går i skolan. Barn yngre än 12 år kan få 
samma hjälp, fast enligt en annan lag. 

8. Boende i familjehem 
eller i bostad med särskild 
service för barn och unga
En del barn och ungdomar med 
funktions nedsättningar kan inte bo 
hemma hos sina föräldrar av olika skäl. 
Dessa kan ha rätt att bo i en annan familj 
eller i en bostad med särskilt stöd, även 

kallat elevhem. Ett barn eller ungdom 
som ska gå i skolan på annan ort kan 
ha rätt att bo på elevhem. Bostaden kan 
vara anpassad så att den passar den en
skildes behov och det ska finnas perso
nal till hands som kan hjälpa och stödja 
barnet eller ungdomen vid behov. 

9. Bostad med särskild 
service eller särskilt an-
passad bostad för vuxna
Enligt LSS ska en person med funk
tionsnedsättningar, precis som vilken 
person som helst, få chansen att få bo 
i en bra bostad som är anpassad utifrån 
dennes individuella behov och önske
mål. Om du har en funktionsnedsättning 
kan du ansöka om särskilt boende för 
vuxna. Boendet kan utformas på olika 
sätt. Det kan handla om bostadsanpass
ningar i ditt egna hem som kan underlät
ta i vardagen. Det ingår då inget perso
nalstöd. Är behovet av tillsyn större kan 
en gruppbostad eller servicebostad vara 

om att man har svårt att ta sig till olika 
aktiviteter och platser och är i behov av 
någon som följer med som stöd. En led
sagare är en person som går eller åker 
med en dit man ska och kanske visar vä
gen eller bara är ett stöd.
 
4. Kontaktperson
En kontaktperson ska vara en medmän
niska som kan underlätta för den enskil
de att leva ett självständigt liv genom 
att minska social isolering, ge hjälp och 
stöd till att delta i olika fritidsaktivite
ter samt ge råd i vardagssituationer. Den 
enskilde väljer själv vem som ska vara 
kontaktperson. Det kan vara en bekant, 
en anhörig eller vän, eller någon tidigare 
helt okänd som är utredd och godkänd 
av nämnd som kontaktperson. 

5. Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice innebär att en person 
kommer hem till familjen och tillfälligt 
tar hand om omvårdnaden av ett barn 
eller en vuxen. Avlösarservice är till för 

att ge föräldrar eller anhöriga avlösning 
och ökade möjligheter till egna aktivi
teter. Avlösarservice kan ses som både 
en regelbunden insats och för situationer 
som inte kan förutses. 

6. Korttidsvistelse 
utanför det egna hemmet
Barn och ungdomar med funktionsned
sättningar kan behöva komma hemifrån 
ibland. Korttidsvistelse är till för att ge 
den enskilde möjlighet till rekreation 
och miljöombyte samtidigt som anhö
riga får tillfälle till avlösning. Det kan 
då handla om att den enskilde kan spen
dera tid utanför sitt hem på ett korttids
boende eller hos en stödfamilj. Ibland 
kan barn och ungdomar få åka på läger 
som kommunen ansvarar för under som
maren. Precis som med avlösarservicen 
kan korttidsvistelsen fungera som både 
en regelbunden insats och för situatio
ner som inte kan förutses, exempelvis 
om föräldrarna blir sjuka eller behöver 
resa bort. 
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ett alternativ. I en gruppbostad finns det 
alltid personal till hands, ofta även på 
nätterna. Servicebostad är till för de som 
inte har ett lika stort behov av tillsyn 
från personal. I servicebostäderna kom
mer personalen vid särskilda tillfällen.

10. Daglig verksamhet
Personer med en eller flera funktions
nedsättningar har rätt att sysselsätta sig 
om dagarna. De med behov av att ha nå
got att göra kan ansöka om daglig verk
samhet. Det är en insats för personer i 
yrkesverksam ålder som saknar för
värvsarbete och inte utbildar sig. Denna 
insats gäller även bara för de som tillhör 
personkrets 1 eller 2 (de som tillhör per
sonkrets 3 vänder sig först och främst 
till Arbetsförmedlingen). Daglig verk
samhet, precis som alla andra in satser, 
anpassas och utformas utifrån den en
skildes egna behov och önskemål och 
typ av plats anpassas efter det funktions

hinder personen har. I Bräcke finns det 
tre olika typer av daglig verksamhet att 
tillgå:

1. Dagcenter: Fokuserar på sinnes
stimulering.

2. Utegruppen: Lättare arbetsuppgifter 
både inomhus som utomhus. Här brukar 
deltagarna bl.a. klyva ved, skruva med 
maskiner, plocka bär eller arbeta med 
papper inomhus. 

3. Företagsgruppen: Riktar sig till de 
som är nyfikna på att prova på en prak
tikliknande tjänst på olika företag, t.ex. 
mataffärer, biblioteket eller Folkets hus. 

För mer information om de olika grup
perna och hur daglig verksamhet kan se 
ut för just dig, hör av dig till kommu
nens verkställare för daglig verksamhet 
eller LSShandläggare.  

HUR ANSÖKER JAG?
Ansökningsblanketter kan du få ge
nom att ta kontakt med kommunens 
LSShandläggare. När din ansökan om 
insatser sedan inkommit till kommunen 
kommer vår LSShandläggare att kon
takta dig för att boka in ett hembesök 
alternativt ett besök på kommunhuset. 
Tillsammans med LSShandläggaren 
kommer sedan ni (och eventuell anhörig 
om du så önskar) gå igenom vilka behov 
av insatser du har. 

Utredning
Är det första gången du ansöker om in
satser enligt LSS kommer du vid besö
ket få lämna samtycke till att LSShand
läggaren inhämtar relevant information 
och underlag för att kunna påbörja en 
utredning. Detta kan t.ex. röra sig om 
medicinskt underlag som läkarintyg 
som intygar att en diagnos finns och vil
ka svårigheter denna kan medföra för 
dig i vardagen. 

Efter att underlag har inhämtats kan 
LSShandläggaren starta en utredning 
för den insats eller de insatser du ansökt 
om. När utredningen sedan är färdig, 
fattar LSShandläggaren ett beslut som 
antingen kan innebära bifall eller avslag 
på ansökan. Handläggaren tar kontakt 
med dig och meddelar beslutet.

Vid beviljad instats
Då du har blivit beviljad en insats kom
mer LSShandläggaren att meddela dig 
om beslutet och du kommer även få 
hemskickat en kopia på utredningen och 
beslutet. 

Om något ser felaktigt ut hör du alltid 
av dig till handläggaren, som korrigerar 
eventuella fel. Handläggaren meddelar 
sedan aktuell utförare för insatsen och 
sedan sätts det igång!
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YTTERLIGARE INSATSER
Individuell plan
Den som får insatser enligt LSS har rätt 
att få en individuell plan upprättad som 
innehåller en god överblick över beslu
tade och planerade insatser. Planen ska 
utgå från den enskildes egna önskemål 
och den kan omfatta flera insatser från 
en eller flera huvudmän. Alltså kan en 
individuell plan innehålla insatser från 
t.ex. både kommun och region. Kom
munen ska erbjuda dig en individuell 
plan i samband med att du beviljas insat
ser enligt LSS, men du kan också själv 
begära en individuell plan enligt LSS. 
För att göra detta, kontakta kommunens 
LSShandläggare. 

Förhandsbesked
Om du vill flytta från en kommun till 
en annan har du rätt att få stöd i den 
nya kommunen. Du ansöker då om för
handsbesked i den kommun dit du vill 
flytta. Din ansökan i den nya kommunen 
ska behandlas på samma sätt som om du 
redan bodde i kommunen.

Andra hjälpmedel
Ibland kan man vara i behov av andra 
hjälpmedel som kan förskrivas av kom
munen och regionen. Om du känner att 
din funktionsnedsättning blir ett för stort 
hinder i din vardag är du alltid välkom
men att prata med kommunens fysio
terapeuter och arbetsterapeuter. Kontak
ta då kommunens växel på 0693161 00.

Kommunal färdtjänst 
och riksfärdstjänst
Vissa människor med funktions
nedsättning kan ha svårt att åka buss 
 eller vanlig bil. Därför finns kom munens 
färdtjänst. Hos färdtjänsten finns mini
bussar som är speciellt anpassade för 
rullstol eller andra hjälpmedel. Mening
en är att du ska kunna leva ett vanligt 
liv. Du ska kunna handla och hälsa på 
vänner och bekanta. Med färdtjänst kan 
du få skjuts från dörr till dörr. 

Kommunal färdtjänst gäller för resor 
inom Bräckes kommun. Riksfärdtjänst 
gäller för resor utanför kommungränsen, 
dock alltid inom Sverige. För att få an
vända färdtjänst behöver du ansöka om 
särskilt tillstånd. En färdtjänsthandläg
gare utreder sedan och beslutar om färd
tjänst. 

Ansökningsblanketter och mer informa
tion hittar du på Länstrafikens hemsida: 
www.ltr.se/fardtjanst-sjukresor

Vid avslag på ansökan
Då du har fått avslag på din ansö
kan om en eller flera insatser kommer 
LSShandläggaren att kontakta dig och 
be dig att återkomma inom tre veckor 
med synpunkter/ytterligare medicinskt 
underlag som kan saknas etc. Om in
formation inkommit under dessa tre 
veckor från dig eller anhöriga, kan be
slutet ändras till bifall om handläggaren 
anser att det nu finns tillräckligt med 
underlag. Om ingen ytterligare relevant 

information inkommit under dessa tre 
veckor kommer avslag på ansökan ges, 
och  utredning tillsammans med beslut 
skickas hem till dig.

Rätt att överklaga beslut
Du har alltid rätt att överklaga beslut om 
du anser att något är felaktigt eller att 
du har rätt till en insats som LSShand
läggaren har gett avslag på. LSShand
läggaren kan hjälpa dig med att genom
föra en överklagan.

Meningen är att du ska 
kunna leva ett vanligt liv 
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Hantverksgatan 25, Box 190, 843 21 Bräcke 
Tel. 0693-161 00 | bracke@bracke.se | www.bracke.se

LSS-handläggare
K

O
N

TA
K

T
Annica Kristoffersson
Tel: 0693-162 15 
E-post: annica.kristoffersson@bracke.se

Enhetschef för personlig assistans
Agnes Wagroda
Tel: 0693-164 11
E-post: agnes.wagroda@bracke.se

Enhetschef för daglig verksamhet 
och boenden för vuxna
Marie Eriksson
Tel: 0693-162 93
E-post: marie.eriksson@bracke.se

Verkställare för daglig verksamhet
Marianne Fransson
Tel: 070-375 05 81
E-post: marianne.fransson@bracke.se

Du kan alltid ringa kommunens växel på 0693-161 00 så 
får du hjälp vidare till rätt person. 

Välkommen att höra av dig!


