
Kort om LSS
Lagen om stöd och service  
till vissa funktionshindrade



Vem kan ansöka?
I lagboken står det vilka personer som kan få stöd och hjälp enligt LSS.

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd.

2. Personer med betydande och begåvningsmässig funktions- 
nedsättning efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre
våld eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions-
nedsättningar 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 och service.

En person som ingår i någon av dessa grupper kan ansöka om insatser 
enligt LSS.

Hur ansöker jag?
Du kan ansöka skriftligt eller muntligt. Det finns ansökningsblanketter 
i kommunhuset och på Haninge kommuns hemsida. Du kan även ringa 
till kommunens växel och be om att få prata med en LSS-handläggare. 
Kontaktuppgifter hittar du på baksidan av denna broschyr.

Därefter får du träffa en handläggare. En handläggare är en person som 
jobbar på kommunen som kan bestämma vilket stöd som du kan få.  
Du kan träffa handläggaren i kommunhuset eller hemma hos dig.  
När du träffar handläggaren får du berätta vad du behöver hjälp med.

För att du ska få det stöd du behöver är det viktigt att du berättar vad 
du behöver hjälp med. LSS-handläggaren kommer att ställa frågor till 
dig. Om du behöver hjälp med att säga vad du tycker kan du ta med  
dig en förälder, en vän eller ett ombud som hjälper dig. Du kan också  
få hjälp av en tolk. 



Efter mötet läser din handläggare i lagen och ser om du kan få det stöd 
som du vill ha. Sedan får du ett beslut där det står vilket stöd du får.

Om du har några frågor kan du alltid kontakta din handläggare. 

Om jag inte får den hjälp jag vill ha?
Ibland beslutar LSS-handläggaren att säga nej till din ansökan. Om du 
får ett nej ska handläggaren förklara varför du inte får den hjälp som du 
har sökt. Du har alltid möjlighet att klaga på ett beslut som säger att du 
inte får det som du har ansökt om. Det kallas att överklaga. I ditt beslut 
står det hur du gör för att överklaga. Din LSS-handläggare kan också 
berätta för dig hur du gör för att överklaga.



Vad kan jag ansöka om?

Personlig assistent
Om du behöver hjälp att äta, klä på dig, duscha, gå på toaletten  
eller hjälp att prata med andra kan du få en personlig assistent.  
Din assistent hjälper dig med det som du inte kan göra själv.  
Du får själv bestämma vem som ska vara din personliga assistent.

Ledsagarservice
En ledsagare är en person som kan hjälpa dig att besöka platser som 
du inte kan ta dig till själv. Ledsagaren kan också hjälpa dig att träna, 
gå på museum, besöka vänner eller promenera.



Kontaktperson
Du kan få en kontaktperson som du kan göra roliga saker tillsammans 
med. Din kontaktperson är som en kompis och det är viktigt att ni trivs 
bra ihop. Ni kan fika, gå på bio, åka på utflykter, ringa varandra eller 
göra något annat som du tycker om.

Avlösarservice
Ibland behöver dina föräldrar eller anhöriga avlastning. De kanske behöver 
gå på föräldramöten eller gå och handla. Då kan du få en avlösare. 
En avlösare är en person som kommer hem till dig och som du kan göra 
roliga saker tillsammans med.



Korttidsvistelse
Ibland är det bra att träna på att vara hemifrån. Då kan du få vara på 
korttidsvistelse. Det betyder att du ibland sover borta om du vill. Du kan 
exempelvis få vara hos en stödfamilj, på ett korttidshem eller på ett 
läger. Där finns det andra barn, ungdomar och vuxna som du kan göra 
roliga saker tillsammans med.

Korttidstillsyn (fritids)
Om du är 12 år eller äldre och inte kan vara själv hemma efter skolan 
kan du vara på fritids. Där är du tillsammans med personal och andra 
ungdomar. På loven kan du vara på fritids hela dagarna.

Bostad med särskild service – för barn
Du kan bo på ett barn- och ungdomsboende om du behöver mycket 
hjälp och inte kan bo hemma. På boendet finns det personal och andra 
ungdomar. Du kan också bo i ett familjehem. Det betyder att du bor hos 
en annan familj än din egen. På familjehemmet kan dina föräldrar och 
syskon hälsa på dig och ibland kan du åka hem.

Bostad med särskild service – för vuxna
Om du är vuxen och vill flytta hemifrån, men inte kan bo i en vanlig lägenhet 
kan du få hjälp. Du kan då bo i en bostad med särskild service. Där finns det 
personal som hjälper dig med allt du behöver, när du behöver det.



Daglig verksamhet
Om du inte går i skolan och inte kan få eller ha ett jobb kan du jobba på 
daglig verksamhet. Du väljer själv vilken daglig verksamhet du ska vara 
på. På daglig verksamhet kan du göra många saker som du tycker om. 
På den dagliga verksamheten kan det även finnas liknande arbets- 
uppgifter som på andra arbetsplatser. Det kan också finnas träning, 
eller skapande verksamhet, måla eller musik. 



Haninge kommun, Socialförvaltningen 
Rudsjöterrassen 2, 136 81 Haninge

LSS infotelefon: 08-606 78 50 
(Telefontid: Måndag–fredag klockan 9.30–11.30)

Kommunens växel: 08-606 70 00

www.haninge.se


