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funktionsnedsättning 
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Omsorgen om 

personer med 

funktionsnedsättning 
Omsorgen om personer med funktionsnedsättning (OF) 

erbjuder en rad olika stöd till personer med 

funktionsnedsättning. Vad som erbjuds är i hög grad 

styrt av Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade (LSS). 

 

 

LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med 

omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar goda 

levnadsvillkor. Men den är också en pluslag eftersom den utgör ett 

komplement till, och ger rätt till särskilt stöd och särskild service, 

utöver vad Socialtjänstlagen (SoL) gör. Ärendehandläggningen sker 

därför både utifrån LSS och SoL. 

 

 

Vem som har rätt till insats enligt LSS 

För att få en insats enligt LSS måste en ansökan göras hos 

socialförvaltningen. Ansökan kan göras av den enskilde (den som 

söker insatsen), av en person med fullmakt att företräda den 

enskilde eller av en god man.  

 

 



Vi ser gärna att ansökan är skriftlig. Ansökan görs hos, och 

handläggs av, myndighetshandläggare LSS/socialpsykiatri och det 

är även ifrån honom/henne som du får ansökningsblanketten. 

 

För att kunna bli beviljad insatser enligt LSS måste man tillhöra 

någon av de personkretsar som lagen grundar sig på: 

 

1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd; 

2. Betydande och bestående begåvningsmässigt 

funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av 

yttre våld eller kroppslig sjukdom; 

3. Andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som 

uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora 

och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 

livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller 

service. 

Bedömningen i ditt fall kommer att delges dig skriftligt i form av 

ett så kallat biståndsbeslut. Myndighetshandläggaren som 

handlägger din ansökan liksom personalen som jobbar inom 

OF har tystnadsplikt. 

 

 

  



Vilka stöd man kan beviljas enligt LSS 

Om man tillhör någon av ovanstående personkretsar finns 

följande insatser att söka: 

 
 Rådgivning och annat personligt stöd: Ger rätt till stöd av 

personer med särskild kunskap om hur det är att leva med 

stora funktionsnedsättningar. Det kan vara kurator, 

psykolog, sjukgymnast, talpedagog, logoped, arbetsterapeut 

eller dietist. (Ansökan om, och verkställighet av, rådgivning 

och annat personligt stöd sker genom Landstingets barn- 

och vuxenhabilitering.) 

 Personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan 

assistans: Personer som inte har fyllt 65 år och har stora 

funktionsnedsättningar kan ha rätt att få en eller flera 

personliga assistenter. Man kan söka denna insats hos 

Försäkringskassan enligt lag om assistansersättning (LASS) 

och/eller hos kommunen enligt LSS-lagen. För att få denna 
insats måste man ha stora och varaktiga funktionsned-

sättningar där man behöver hjälp med sin personliga 

hygien, att inta måltider, att klä på sig och att kommunicera 

med andra. 

 Biträde av kontaktperson: En kontaktperson är som en vän. 

Insatsen ska ges av en person med stort engagemang och 

intresse för människor. 

 

 



 Avlösarservice i hemmet: Föräldrarna får avlösning för att 

vila, genomföra aktiviteter och ge mer tid åt barnets syskon. 

Insatsen sker i hemmet. 

 Ledsagarservice: Detta är en personlig service som är 

anpassad efter individuella behov av att kunna delta i olika 

aktiviteter som är av intresse för personen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 

hemmet: Tillsynen (som är som ett fritids) ska kunna fås 

före och efter skoldagen samt under skolloven då 

föräldrarna arbetar eller studerar. 

  



 

 Boende i familjehem eller bostad med särskild service för 

barn eller ungdomar: Barn och ungdomar som inte kan bo 

hos sina föräldrar, till exempel då de går i skola i annan 

kommun, kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en 

bostad med särskild service. 

 

Frihet. Insatser utifrån LSS-lagen ska främja jämlikhet i levnadsvillkor  

och full delaktighet i samhällslivet.  

 

 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet: Insatsen ska ge 

person med funktionsnedsättning rekreation och 

miljöombyte samt ge anhöriga ett tillfälle att vila. 

Korttidsvistelse finns i olika former som exempelvis 

korttidshem, stödfamilj eller läger. 

 



 Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 

anpassad bostad för vuxna: Boendet kan utformas på olika 

sätt, men de vanligaste är gruppbostad och servicebostad. 

 Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder: 

Personer som ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS och 

dessutom saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig har 

rätt till daglig verksamhet. 

 Individuell plan: När man har beviljats en insats enligt LSS 

har man rätt till en individuell plan. En individuell plan skall 

utarbetas i samråd med den sökande för att på ett 

strukturerat sätt kunna tillgodose personens behov och 

utveckling och därigenom öka personens inflytande och 

självbestämmande. 

 

Överklagande av beslut 

Om du inte är nöjd med biståndsbeslutet i ditt ärende kan du 

överklaga det. Information om hur du överklagar lämnas i 

samband med att du delges beslutet. 

 

Frågor och synpunkter 

Om du har synpunkter kan du vända dig till enhetschefen för 

Omsorgen om personer om funktionsnedsättning. 

Telefonnummer hittar du under rubriken kontaktuppgifter på 

baksidan. Lämna synpunkter via kommunens hemsida eller fylla i 

blanketten ”Säg vad du tycker” som du kan få på kommunhuset i 

Lessebo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

För att ansöka om insatser enligt LSS kontaktar du 

myndighetshandläggare LSS/socialpsykiatri. Har du synpunkter 

kan du vända dig till enhetschefen för Omsorgen om personer 

med funktionsnedsättning (OF). 

 

Myndighetshandläggare LSS/socialpsykiatri 0478-125 96 

Enhetschef för OF nås via kommunens växel 0478-125 00 

Besök:  Odengatan 1, 365 32 Lessebo 

Postadress:  Lessebo kommun, 365 31 Lessebo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kontaktuppgifter 


