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Stöd till dig som har en 
funktionsnedsättning
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I den här broschyren får du informa-
tion om lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade (LSS), hur 
det går till att ansöka om stöd enligt 
LSS och vad insatserna innebär.

Du får också information om annat 
stöd som du som har en funktions-
nedsättning kan ansöka om från 
kommunen. Läs mer om det på  
sidan 10. 

Att ha en funktionsnedsättning kan innebära att vissa delar av livet är 
svåra att klara av utan stöttning. Man kan behöva ett par extra händer, 
eller någon som hjälper en att planera ens vardag eller möjlighet att 
komma hemifrån och träna på det man har svårt för. Från kommunen 
kan du få olika typer av stöd, beroende på vad du har för svårigheter. 
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Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) är en rättighetslag 
som riktar sig till personer som har en psykisk eller fysisk funktionsnedsättning 
som är varaktig. Det betyder att den inte går över. Funktionsnedsättningen kan 
vara medfödd eller något du fått senare i livet genom en sjukdom eller skada, 
och den innebär att du har stora svårigheter med att klara av din vardag. 

Det finns tre grupper, så kallade personkretsar som har rätt till LSS-insatser. 

De tre personkretsarna är:
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 

2. Personer med stor och bestående kognitiv funktionsnedsättning som 
beror på en hjärnskada man fått i vuxen ålder. Skadan kan ha uppstått av 
yttre våld (till exempel genom en trafikolycka) eller sjukdom. 

3. Personer med andra fysiska och psykiska funktionsnedsättningar som är 
stora och som inte går över. Funktionsnedsättningarna gör att man har ett 
omfattande behov av stöd och service och beror inte på normalt åldrande. 

Vad kostar det?
Du behöver inte betala för det stöd du får genom LSS. Däremot behöver du 
betala för hyra om du bor på ett boende, mat, fika och olika aktiviteter som du 
gör med till exempel din ledsagare eller kontaktperson.

På nästa sida kan du läsa hur det går till att ansöka och få LSS-insatser.

Norrköpings kommun

Kontaktcenter: 011-15 00 00
Webbplats: 
www.norrkoping.se

LSS-handläggare på  
vård- och omsorgskontoret

Telefon: 011-15 61 99
E-post: lss.vom@norrkoping.se

Kort om LSS

Kontaktuppgifter
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LSS-insatser  
– Från ansökan till beslut

Du ansöker om en eller flera 
insatser enligt LSS. Det kan du 
göra via en blankett eller vid ett 
möte med en LSS-handläggare. 
Vill du boka ett möte, kan du 
göra det genom vår e-tjänst.

Blankett och e-tjänst hittar du på 
minasidor.norrkoping.se

Du kan även kontakta en 
LSS-handläggare för att få en 
blankett hemskickad:
Telefon: 011-15 61 99
E-post: lss.vom@norrkoping.se

Är du över 15 år kan du själv  
ansöka. Din vårdnadshavare kan 
ansöka fram till dess att du fyllt 
18 år.

Tänk på att: Du behöver skicka 
in kopior på intyg som styrker din 
funktionsnedsättning. Det kan 
vara intyg från en läkare, psykolog 
eller en funktionsbedömning från 
en arbetsterapeut. Där ska det stå 
vad du har för diagnos eller  
funktionsnedsättning och vilket 
behov du har av stöd och hjälp. 

Du får en LSS-handläggare som tar 
kontakt med dig och ni bokar ett 
möte. På mötet får du berätta om 
vilka svårigheter du har och hur 
det påverkar dig.

Handläggaren berättar om olika 
typer av stöd och ställer frågor till 
dig. 

1 2

Det finns annat stöd att få från 
kommunen som är till för att 
stötta och hjälpa dig som har en 
funktionsnedsättning. Läs mer om 
det på sidan 10. 

LSS-handläggaren kan hjälpa dig i 
kontakten med att få annat stöd.

Kontakta kontaktcenter eller 
LSS-handläggare direkt. 

Se kontaktuppgifter på sidan 3.

Annat stöd
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Handläggaren gör en bedömning 
av dina behov för att se om du har 
rätt till insatsen du ansökt om. 

Utredningen grundar sig på vad du 
har berättat på ert möte, vad det 
står i dina intyg och vad lagen  
säger. Handläggaren kan även 
behöva information från dina 
vårdkontakter, skola eller någon 
annan. 

Det första handläggaren gör är att 
bedöma om du tillhör någon av de 
tre personkretsarna som LSS riktar 
sig mot. Därefter utreder handläg-
garen om du har rätt till den insats 
du ansökt om. 

Om handläggaren har frågor kan 
han eller hon kontakta dig under 
utredningstiden.

3

När utredningen är klar skickas 
den hem till dig. Där står det om 
du fått bifall eller avslag. Bifall 
betyder att du får den insats du 
ansökt om. Avslag betyder att du 
inte får den insats du ansökt om.

Om du får bifall på din ansökan, 
blir du kontaktad för att man ska 
planera din insats. Vem som hör av 
sig och hur lång tid det tar beror 
på vilken insats du har ansökt om. 
Om du har frågor om detta, prata 
med din handläggare. 

Om du får avslag på din  
ansökan eller om du inte är nöjd 
med beslutet, så kan du överklaga. 
I utredningen kommer det att stå 
hur du gör. 

4
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Personlig assistans

Personlig assistans är till för dig som 
har stora funktionsnedsättningar och 
problem med att klara av dina  
grundläggande behov, till exempel att 
klä på dig och att gå på toaletten. 

Personlig assistans är ett stöd som är 
anpassat till just dig och dina behov. 
Din personliga assistent finns där för 
att du ska kunna leva ett så  
självständigt liv som möjligt. Om du 
är över 65 år kan du inte få personlig 
assistans, men om du redan har fått 
det innan du fyller 65 år så får du 
behålla insatsen. Om du får  
personlig assistans genom  
kommunen, kan det påverka  
eventuell ersättning som du har från 
Försäkringskassan. Prata med din 
handläggare på Försäkringskassan 
om du har frågor om vad som gäller 
för dig. 

Ledsagarservice

En ledsagare är en person som kan 
följa med dig på promenad, för att 
hälsa på en vän eller för att delta i 
olika aktiviteter. Ni kan till exempel 
gå på bio eller fika, eller göra något 
annat som du tycker är roligt. 
Ledsagaren blir då som ett extra stöd 
för dig. Ibland är det lätt att bli 
isolerad när man har en funktions-
nedsättning. Målet med ledsagning är 
att bryta den isoleringen.

Kontaktperson

Med din kontaktperson kan du hitta 
på saker på din fritid. Hon eller han 
kan också hjälpa dig med dina sociala 
kontakter. Ni bestämmer tillsammans 
vad ni ska göra. En kontaktperson 
är till för dig som inte har så många 
vänner eller saknar kontakt med dina 
anhöriga.

Insatser enligt LSS

Det finns nio LSS-insatser som du kan ansöka om hos  
Norrköpings kommun.



7

Avlösarservice i hemmet
Om du bor hemma tillsammans 
med dina närstående har de ofta ett 
stort ansvar för din omvårdnad. Med 
avlösarservice i hemmet kan dina 
närstående få avlastning. Personalen 
kommer hem till er, och dina 
närstående får då möjlighet att koppla 
av eller åka iväg och göra något annat 
en stund. 

Korttidsvistelse utanför egna 
hemmet
Ibland kan du behöva byta miljö och 
dina närstående som hjälper dig i 
vanliga fall kan behöva avlösning.  
Du kan då åka iväg på korttids- 
vistelse. Det kan innebära att du är 
hos en stödfamilj eller på  
korttidshem. Du kan också åka med 
på utflykter tillsammans med en 
grupp och åka på läger under vissa 
lov. Du kan inte få korttidsvistelse 
om du bor i en bostad med särskild 
service.

Korttidstillsyn för skolungdom 
över 12 år
Ungdomar över 12 år kan vara på  
fritidshemsverksamhet efter skolan, 
och under skollov, om föräldrarna 
arbetar eller studerar.  

Bostad med särskild service för 
vuxna
Det finns två typer av bostäder med 
särskild service för vuxna:  
servicebostäder och gruppbostäder.

När du bor i en servicebostad har du 
en egen lägenhet, oftast i ett vanligt 
hyreshus. Personalen finns nära dig, i 
samma hus eller i ett grannhus.  
De ger dig stöd för att du ska bli så 
självständig som möjligt.I ett grupp-
boende bor du också i en egen  
lägenhet, men det finns  
gemensamma rum för att laga mat 
och umgås. På gruppboendet har 
du närhet och tillgång till personal 
dygnet runt. 

Det finns broschyrer om  
servicebostad och gruppbostad som 
är skrivna på lättläst svenska. 
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Bostad med särskild service 
för barn och ungdomar
Barn och ungdomar som inte kan bo 
kvar hos sina föräldrar, på grund av 
sin funktionsnedsättning, kan ansöka 
om bostad med särskild service.  
Det kan innebära att du bor i ett  
familjehem eller i en gruppbostad. 

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är till för dig som 
är 18–67 år, saknar arbete och inte 
går i skolan på heltid. I Norrköpings 
kommun består daglig verksamhet 
av upplevelsebaserad verksamhet, 
arbetsliknande grupper och enskilda 
platser på företag eller organisationer. 
Den dagliga verksamheten anpassas 
efter dina förutsättningar och behov, 
och ska ge dig något intressant och 
meningsfullt att göra på dagtid. 

När du har beviljats en eller flera LSS-insatser kan en individuell plan behövas. 
Då får du träffa de personer som är inblandade i den hjälp du får. Det kan 
till exempel vara personal från skolan eller ditt boende, din handläggare och 
sjukgymnast. 

Du bestämmer själv om du vill ha en individuell plan och vilka som ska vara 
med på mötet. Ni gör då upp en plan tillsammans och sedan träffas och följer 
upp planen minst en gång om året. 

Planen ska beskriva vad du har för insatser och vem som är  
ansvarig för vad. På så sätt kan du vara mer delaktig i ditt stöd och det blir 
lättare för personalen att samarbeta med varandra och med dig. 

Individuell plan



9



10

Annat stöd
Lagen om stöd och service är en lag som riktar sig till dem som har 
störst behov av stöd och hjälp. Det finns även andra insatser för dig 
som inte tillhör någon av personkretsarna eller som kan komplettera 
det stöd du får genom LSS-insatser. Här beskriver vi några av de  
insatser du kan ansöka om för att få stöttning i vardagen, oavsett om 
du tillhör en personkrets eller inte. Det går ofta snabbare att utreda 
dessa insatser än insatser enligt LSS. 

Kontakta vård- och omsorgskontorets LSS-handläggare för att få hjälp 
att ansöka om dessa insatser. Du hittar deras telefonnummer och 
e-post på sidan 3. 

Hemtjänst 
Bor du i eget boende kan du få  
mycket stöd i hemmet av  
hemtjänsten. Du kan få hjälp med 
praktiska sysslor som tvätt och 
städning, ordna frukost och lättare 
kvällsmat eller med din personliga 
omvårdnad. Hemtjänsten kan komma 
och titta till dig och fika eller följa 
med ut på en promenad. Vilket stöd 
du får beror på vad du har för behov. 

Trygghetslarm
Genom att trycka på trygghetslarmet 
får du snabb hjälp om något akut 
händer. Du kan ha larmklocka runt 
handleden eller runt halsen. 
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Matdistribution
Om du har svårt att laga mat själv 
kan du få matlådor hemlevererade 
till dig. Det kallas matdistribution. 
Det finns flera rätter att välja mellan. 
Hemtjänstpersonalen kan hjälpa dig 
att beställa och värma maten. Du 
betalar för varje portion och för 
leveransen. Hemtjänstpersonalen 
kan även hjälpa dig att ordna frukost 
och att förbereda enklare måltider på 
kvällen. 

Boendestöd
När du har boendestöd kommer en 
boendestödjare hem till dig och  
hjälper dig med till exempel  
matlagning, städning eller att planera 
din vardag. Målet med boendestöd 
är att du lättare ska klara vardagen 
hemma och ute i samhället. Det finns 
boendestöd för neuropsykiatri,  
boendestöd för lindrigt utvecklings-
störda och boendestöd inom  
psykiatri. Stödet kan vara både  
praktiskt och socialt. Boendestöd 
kostar ingenting.

Dagverksamhet
Om du har en fysisk funktions- 
nedsättning eller en demenssjukdom 
kan du vara på dagverksamhet. På en 
dagverksamhet får du vara med på 
olika aktiviteter som hjälper dig att 
hålla igång kroppen och minnet.  
När du är på en dagverksamhet får 
även dina anhöriga en möjlighet att 
göra något annat för en stund. 

Färdtjänst
Färdtjänst är ett komplement till den 
allmänna kollektivtrafiken. Har du 
mycket svårt att gå eller att resa med 
den allmänna kollektivtrafiken kan 
du ansöka om färdtjänst. 

Ring kontaktcenter på 011-15 00 00.
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Stöd till anhöriga
Den som hjälper och stödjer kan också själv behöva hjälp och 
stöd. Behovet kan se olika ut – som anhörig kan man behöva 
prata med någon, eller så behöver man avlösning för att få 
möjlighet att vila eller resa iväg.

Avlösning
Är du anhörig och vårdar en  
närstående i hemmet så kan du få 
upp till 10 eller 15 timmars kostnads-
fri avlösning, beroende på var du bor. 
Ni bestämmer med hemtjänsten hur 
ni vill lägga upp avlösningen. 

Du ansöker om avlösning genom att 
kontakta mottagningsgruppen.  
Har du en LSS-handläggare kan han 
eller hon hjälpa dig med din ansökan.
Kontaktuppgifter till LSS- 
handläggare finns på sidan 3.

Anhörig- och kunskapscenter
Anhörig- och kunskapscenter riktar 
sig till dig som är anhörig och 
erbjuder individuella stödsamtal, 
samtalsgrupper, temakvällar och 
föreläsningar. Där kan du få stöd, 
någon att prata med och möjlighet 
att träffa andra med liknande 
erfarenheter. 

Telefon: 011-15 54 30
E-post: anhorigstod@norrkoping.se
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Vi vill ge dig hjälp på bästa sätt. Därför är det viktigt att du  
berättar vad du tycker om oss. Då kan vi bli bättre. Vi tar gärna 
emot dina synpunkter. 

 
Synpunkter och klagomål kan du lämna på följande sätt:

1. Ta kontakt med enhetschefen eller din handläggare.

2. Lämna dina synpunkter på www.norrkoping.se/synpunkter

3. Skicka e-post: vardochomsorgskontoret@norrkoping.se

4. Skriv till: 
Vård- och omsorgskontoret 
Norrköpings kommun 
601 81 Norrköping

Synpunkter och klagomål
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Vård- och omsorgskontoret i Norrköpings kommun erbjuder 
stöd, omsorg och omvårdnad i livets olika skeden. 

Oavsett ålder eller eventuella funktionsnedsättningar ska alla i 
kommunen ha samma möjligheter att utvecklas och känna sig 
delaktiga och jämlika. 

Med nya metoder och modern teknik skapar vi mer tid för 
mänsklig kontakt och omtanke, och ger människor större frihet 
att välja hur man vill leva sina liv.

VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Adress: Lindövägen 5A
Kontaktcenter: 011-15 00 00
www.norrkoping.se

Vård- och omsorgskontoret
Innehållsansvarig: lss.vom

@
norrkoping.se | U
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