Till dig som vill ansöka om stöd och/eller service
för ett funktionshinder enligt LSS
LSS betyder lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSS är en lag som ger särskilda rättigheter till en del personer med funktionshinder.
Exempel på funktionshinder är utvecklingsstörning.
Ordet funktionshinder används för att beskriva en fysisk och/eller psykisk funktion som
innebär att en person har svårt att göra något som andra människor har lättare att göra.
LSS är en extra lag för personer med funktionshinder. De som har rättigheter enligt LSS har
också rätt att ansöka enligt Socialtjänstlagen. Socialtjänstlagen gäller även för de som inte har
rätt till stöd och service enligt LSS.
Målet med LSS är att personer med funktionshinder ska kunna leva som andra.
Om du behöver stöd och service för att kunna leva som andra kan du ansöka om att få det, du
ansöker då om en insats enligt LSS. Med ansökan ska du också skicka med ett läkarintyg som
beskriver ditt funktionshinder.
Insatserna enligt LSS är (kryssa i det alternativ du vill ansöka om):
1. Rådgivning och annat personligt stöd (stöd av exempelvis logoped, sjukgymnast, kurator
eller arbetsterapeut. Ansöks hos landstinget, ej möjligt att ansöka om här).
2. Personlig assistans
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar
9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad och
10. Daglig verksamhet
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Till dig som vill ansöka om stöd och/eller service
för ett funktionshinder enligt LSS
Ansökan om insats enligt Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade, LSS, 9 § 1-10 p.
Personuppgifter
Förnamn och efternamn

Personnummer

Postadress:
Postnummer:
Postort:
Telefon (även riktnummer)

Dagens datum

Mitt funktionshinder är (läkarintyg ska bifogas ansökan):

Mitt behov av stöd och/eller service är (vad behöver jag hjälp med?):

Underskrift:

Underskrift målsman (förälder, vårdnadshavare, förespråkare, god man eller förvaltare):
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