
 Stöd för dig som har 
funktionsnedsättning 
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Vad är LSS och vad kan 
du få hjälp med? 
I den här broschyren får du information om de insatser inom LSS 
som du kan ansöka om. Lagen om stöd och service till vissa funk-
tionshindrade (LSS) är en så kallad rättighetslag. Den som omfattas 
av lagen kan ha rätt till olika insatser. När du ansöker om en insats 
gör LSS-handläggaren en utredning för att fastställa om du omfattas 
av LSS. Handläggaren gör en så kallad personkretsbedömning. 
Alla personer med funktionsnedsättning har inte rätt till insatser 
enligt LSS. 

Personer som omfattas av LSS: 
1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 

tillstånd. 

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre 
våld eller kroppslig sjukdom. 

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktions-
hinder som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är 
stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livs-
föringen och därmed ett omfattande behov av stöd och service. 

Den som inte omfattas av LSS kan ansöka om bistånd enligt 
socialtjänstlagen (SoL). Ibland kan man ha insatser enligt både 
LSS och SoL. 
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LSS-insatser du kan 
ansöka om 
• rådgivning och personligt stöd 
• personlig assistans 
• ledsagarservice 
• kontaktperson 
• avlösarservice i hemmet 
• korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
• korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna 

hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov 
• boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn 

och ungdomar 
• bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt 

anpassad bostad för vuxna 
• daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar 

förvärvsarbete och inte utbildar sig. 

Så här ansöker du 
Servicecenter 
Ring Tyresö kommuns Servicecenter på telefon: 08-578 291 00. 
Genom Servicecenter får du kontakt med en LSS-handläggare som 
ger dig mer information om olika insatser som kan vara aktuella för 
just dig. Via LSS-handläggaren får du sedan hjälp med att göra 
ansökan, skriftligt eller muntligt. 

Besöksadress Servicecenter: 
Marknadsgränd 2 
Tyresö centrum 
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E-tjänst 
Du kan också ansöka om stöd via e-tjänsten ”Ansökan om insatser 
enligt LSS” som du finner på kommunens webbplats: www.tyreso.se. 
Efter att ditt ärende registrerats blir du kontaktad av en LSS-hand-
läggare som ger dig mer information. 

Efter att du ansökt 
Utredning 
När du har lämnat in din ansökan om stöd kommer en LSS-handläggare 
att påbörja en utredning om ditt hjälpbehov. Du behöver lämna in 
underlag till LSS-handläggaren, från exempelvis läkare, psykolog 
och arbetsterapeut. Underlaget ska styrka din diagnos, beskriva din 
funktionsnedsättning och visa på ditt behov av stöd. Utredningen görs 
i samråd med dig. 

Prövning 
Ansökan prövas därefter utifrån aktuell lagstiftning och gällande rätts-
praxis. Dina behov och önskemål är alltid utgångspunkten för utredningen. 

Beslut 
Efter prövningen beslutar LSS-handläggaren om du har rätt till den 
sökta insatsen. Du kan antingen få bifall, avslag eller delavslag på din 
ansökan. Beslutet får du via brev hem i brevlådan. 

Om du inte är nöjd med ditt beslut kan du överklaga. Du behöver då 
skicka en skriftlig överklagan till kommunen inom tre veckor efter att 
du fått beslutet. I överklagan ska du ange vilket beslut som du över-
klagar och varför. Information om hur du överklagar finns alltid med 
i det brev som du får med LSS-handläggarens beslut gällande din 
sökta insats. 

Om ditt överklagande har inkommit i rätt tid skickar kommunen det 
vidare till förvaltningsrätten som ska överpröva beslutet. 
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Stöd vid förändrade behov 
Skulle ditt behov av stöd och insatser ändras under tidens gång, gör 
LSS-handläggaren en omprövning av tidigare beslut. Alla beslut följs 
upp en gång per år, eller vid förändrade behov och förhållanden. 

Stöd via utförare 
När du får beslut om en insats, kan antingen kommunens verksam-
het eller ett privat företag, som arbetar på uppdrag av kommunen, 
utföra det stöd eller den service som beviljats. Vissa insatser har 
enbart privata utförare. 

Några av de insatser som du kan ansöka om har kundvalssystem 
enligt LOV (lagen om valfrihet). Det innebär att du som omsorgs-
tagare kan välja vilken av de utförare som kommunen har avtal med, 
som ska utföra stödet åt dig. 

Sekretess 
All personal som arbetar inom kommunens äldre- och omsorgs-
förvaltning eller på uppdrag av äldre- och omsorgsförvaltningen 
omfattas av sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagen och 
socialtjänstlagen. 
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Mer om LSS-insatserna 
Rådgivning och personligt stöd 
LSS ger rätt till expertstöd. Stödet innebär att du vid behov exempelvis 
kan få hjälp av en kurator, psykolog eller sjukgymnast. Stödet innefatt-
ar även hjälp från förskolekonsulent, talpedagog, logoped, arbetstera-
peut eller dietist. Insatsen råd och stöd är Region Stockholms ansvar. 

Kontakt och mer information 
Vuxna (från 18 år) kontakta Habiliteringscenter Linde: 08-123 356 50. 
Barn & ungdomar (0–17 år), kontakta Haninge Habiliteringscenter: 
08-123 356 20. Mer information kan du få via Habilitering & Hälsa: 
08-123 350 10, www.habilitering.se 

Personlig assistans 
Om du har stora och varaktiga funktionsnedsättningar och behöver hjälp 
med dina grundläggande behov, såsom personlig omvårdnad, att för-
flytta dig eller att kommunicera, kan du ha rätt till personlig assistans. 

Om behovet av assistans för dina grundläggande behov understiger 
20 timmar i veckan ansöker du via kommunen. 

Om behovet överstiger 20 timmar i veckan, ska du ansöka via 
Försäkringskassan enligt SFB (socialförsäkringsbalken). 

När du blivit beviljad personlig assistans kan du ha dina assistenter 
anställda på olika sätt: 
• Du är själv arbetsgivare. 
• Du ger kommunen uppdraget att vara arbetsgivare. 
• Du ger uppdraget till ett privat eller kooperativt företag. 

Kontakt och mer information 
www.tyreso.se/personligassistans 
www.forsakringskassan.se, telefon 0771-524 524 
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Ledsagarservice 
Ledsagarservice innebär att du får hjälp av en ledsagare, till och från 
olika aktiviteter. En ledsagare är en person som stöttar dig så att du 
ska kunna delta i samhällslivet, träffa vänner eller att ta del av det 
fritids- och kulturutbud du är intresserad av. För dig som har 
personlig assistent ingår ledsagarservice i assistansen. 

Om du får ett beslut om ledsagarservice kan du själv välja utförare 
genom kundval. 

Kontakt och mer information 
www.tyreso.se/ledsagarservice 

Kontaktperson 
Kontaktperson är en medmänniska som du kan göra aktiviteter 
tillsammans med – och som kan hjälpa till med enklare råd och stöd 
i olika situationer. Dina intressen och önskemål är utgångspunkt för 
vad ni gör när ni träffas. 

Kontakt och mer information 
www.tyreso.se/kontaktpersonLSS 

Avlösarservice i hemmet 
Föräldrar, anhöriga eller andra närstående till ett barn eller 
en vuxen med funktionsnedsättning kan behöva avlösning i sitt 
omvårdnadsarbete. 

Genom avlösarservice, som kan vara regelbunden eller tillfällig, 
får föräldrarna, anhörig eller närstående en möjlighet till en stunds 
avkoppling eller möjlighet att göra egna aktiviteter utanför hemmet. 
Avlösarservice sker i hemmet eller närmiljö. Om du får ett beslut om 
avlösarservice i hemmet kan du själv välja utförare. 

Kontakt och mer information 
www.tyreso.se/avlosarservice 
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Korttidsvistelse 
Korttidsvistelse ger dig möjlighet till miljöombyte och rekreation, 
samtidigt som anhöriga ges möjlighet till avlastning. Korttidsvistelse 
anordnas i korttidshem, i en annan familj eller som lägervistelse. 
En avgift tas ut för mat. 

Kontakt och mer information 
www.tyreso.se/korttidsvistelse 

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
En del barn med funktionsnedsättning kan behöva fortsätta med 
eftermiddagstillsyn efter 12 års ålder. Korttidstillsyn fortsätter vid 
behov tills ungdomen avslutat gymnasiet. Insatsen erbjuds i anslut-
ning till skoldagen samt under lovdagar. 

Från och med höstterminen det år barnet fyller 13 år kan vårdnads-
havare ansöka om detta som en LSS-insats. 

Kontakt och mer information 
www.tyreso.se/korttidstillsyn 
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Bostad med särskild service för barn och ungdomar 
Barn och ungdomar med stora och varaktiga funktionsnedsättningar, 
kan ha rätt att bo i en annan familj eller i en bostad med särskild 
service. Boendet är då ett komplement till föräldrahemmet. 

Bostad med särskild service kan ibland också bli aktuellt vid skol-
gång på annan ort. En avgift tas ut för hyra, mat och övriga utgifter. 
Avgiften för bostaden baseras på vårdnadshavarnas inkomst. 

Bostad med särskild service för vuxna 
Bostad med särskild service är en insats för den som har ett om-
fattande behov av stöd från en fast personalgrupp där stödet erbjuds 
under dygnets alla timmar. Du betalar hyra, mat och övriga utgifter. 

Bostad med särskild service finns i tre former: 
• gruppbostad 
• servicebostad 
• annan särskild anpassad bostad (i denna form ingår inte 

personalstöd). 

Kontakt och mer information 
www.tyreso.se/bostadsarskildservice 

Daglig verksamhet 
Du som omfattas av personkrets enligt punkt 1 och 2 (se sida 3) kan 
ha rätt till daglig verksamhet enligt LSS. Rättigheten gäller personer 
i yrkesverksam ålder, som inte står till arbetsmarknadens förfogande 
eller deltar i utbildning. Den dagliga verksamheten ska erbjuda stimu-
lans, utveckling och gemenskap. Den brukar innehålla både aktiviteter 
med habiliterande inriktning och ibland produktionsinriktade uppgifter. 

Om du får ett beslut om daglig verksamhet kan du själv välja utförare. 

Kontakt och mer information 
www.tyreso.se/dagligverksamhet 
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Övrigt stöd 
Anhörigkonsulent 
Kommunens anhörigkonsulent finns till för dig som stöttar och vårdar 
en närstående som har en funktionsnedsättning, är långvarigt sjuk 
eller är äldre. Genom att kontakta anhörigkonsulenten kan du få 
värdefulla råd och enskilda stöttande samtal för att orka vidare. 
Anhörigkonsulenten erbjuder 
• informativa samtal 
• stödsamtal 
• vägledning 
• anhöriggrupper 
• föreläsningar. 

Du får även information om det samlade stöd och de insatser som kom-
munen kan erbjuda, samt vägledning för att veta vart du ska vända dig 
för stöd där kommunens ansvar slutar. Anhörigstödet är kostnadsfritt. 

Kontakt och mer information 
www.tyreso.se/anhorigkonsulent 

Boendestöd, SoL (socialtjänstlagen) 
Du som har en funktionsnedsättning och är över 18 år kan vara 
berättigad till boendestöd enligt socialtjänstlagen. Boendestöd är 
en motivationsgrundande och pedagogisk insats, där du får hjälp av 
en boendestödjare som kan hjälpa till med olika saker. Boendestöd-
jaren kan exempelvis hjälpa dig att skapa struktur och rutiner för 
att hålla ordning i hemmet och planera veckan. En boendestödjare 
ger dig också muntligt stöd och vägledning, och kan vara ett stöd 
i kontakter med läkare och myndigheter. Om du får ett beslut om 
boendestöd kan du själv välja utförare. 

Kontakt och mer information 
www.tyreso.se/boendestodSoL 
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Bostadsanpassning 
Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver anpassa din 
bostad, kan du söka ekonomiskt bidrag till detta. Exempel på 
anpassningar kan vara att montera stödhandtag, ta bort trösklar, 
iordningsställa öppen duschplats eller att anordna en ramp vid 
bostadens entré om du är rullstolsburen. 

Bidrag kan inte beviljas om funktionsnedsättningen är tillfällig. 
Arbetsterapeut kan däremot hjälpa till med att förskriva hjälpmedel 
för kortvariga behov. 

Kontakt och mer information 
www.tyreso.se/bostadsanpassning 

Färdtjänst 
Färdtjänst är ett komplement till den allmänna kollektivtrafiken i 
regionen. Den är till för dig som på grund av funktionsnedsättning inte 
kan åka med buss, tunnelbana eller tåg. Ditt behov av färdtjänst ska 
sträcka över en längre period än sex månader. Den som beviljas färd-
tjänst får antingen åka med taxi eller specialfordon. Specialfordonet 
har plats för rullstol. Din avgift motsvarar kostnaden för SL-kort, när 
du använder taxi eller specialfordon. Om du kan åka med den allmänna 
kollektivtrafiken vid något tillfälle, kostar det dig ingenting extra. 

För att kunna söka färdtjänst behöver du ett särskilt läkarintyg som 
beskriver dina svårigheter att åka med allmänna kommunikationer 
och varför du är i behov av färdtjänst. Vänd dig till din vårdcentral för 
läkarintyget. 

Du ansöker om färdtjänst i kommunen, men det är regionens färd-
tjänstnämnd som fattar beslutet. 

Kontakt och mer information 
Kontakta kommunens Servicecenter, telefon 08-578 291 00, för 
ytterligare information och ansökan. Du kan också läsa mer på 
www.tyreso.se/fardtjanst samt www.fardtjansten.sll.se 
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Riksfärdtjänst 
Riksfärdtjänst avser resor utanför Stockholms län. Du kan vara 
berättigad till riksfärdtjänst om du har stor funktionsnedsättning och 
därför måste resa på ett särskilt sätt. 

Tillstånd till resa kan beviljas under förutsättning att funktionsned-
sättningen gör det omöjligt för dig att resa till normal reskostnad med 
allmänna kommunikationsmedel, eller om du inte kan resa utan led-
sagare. Du gör en separat ansökan för varje tillfälle som du ska resa. 
Du betalar en egenavgift baserad på hur lång sträcka du ska åka. 

Kontakt och mer information 
Kontakta kommunens Servicecenter, telefon 08-578 291 00 
Du kan också läsa mer på: www.tyreso.se/fardtjanst och 
www.riksfardtjanst.se 

Tandvårdsstöd 
För att få tandvårdsstöd behöver du ett tandvårdsstödsintyg som 
beställs av en handläggare på äldre- och omsorgsförvaltningen i 
kommunen. Om du bedöms ha rätt till nödvändig tandvård, betalas 
den inom samma högkostnadsskydd som läkarbesök. Det är ditt 
behov av vård och omsorg som avgör rätten till nödvändig tandvård. 

Du har rätt till ett tandvårdsstödsintyg om du 
• har ett bestående behov av omfattande vård och omsorg och om 

du bor i särskilt boende eller får vård och omsorg i hemmet 
• omfattas av lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. 

Det ekonomiska tandvårdsstödet omfattar 
• besök av en tandhygienist för enklare hälsokontroll av din mun 
• tandvård som krävs för att du ska kunna äta, till exempel 

lagningar och tandproteser samt behandling av tandhygienist. 

Kontakt och mer information 
Kontakta kommunens Servicecenter för mer information, telefon 
08-578 291 00. Du kan också kontakta Region Stockholms Tandvårds-
enhet, telefon 08-123 133 00. 
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”Lagen om stöd och  
service till vissa  

funktionshindrade är  
en rättighetslag. Den som 
omfattas av lagen kan ha 

rätt till olika insatser.” 

”Dina behov och önskemål 
är alltid utgångspunkten 

för utredningen av ditt  
hjälpbehov.” 
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Postadress 135 81 Tyresö 
Besöksadress Marknadsgränd 2 
Telefon 08-578 291 00 
E-post kommun@tyreso.se 
www.tyreso.se 




