
Råd och stöd
- En insats i LSS



Vem gäller lagen för?
1. Utvecklingsstörda och personer

med autism.
2. Personer som efter sjukdom eller

skada fått en allvarlig hjärnskada.
3. Personer med andra stora och

varaktiga fysiska eller psykiska
funktionsnedsättningar, till exempel
omfattande rörelsehinder, grava
syn- och hörselskador eller
långvarig psykisk störning.

Även anhöriga till en person som  
omfattas av LSS kan erbjudas råd  
och stöd för att underlätta det  
vardagliga gemensamma livet med 
den funktionsnedsatta. 
 Personer som fått sin funktions- 
nedsättning på grund av sitt  
åldrande omfattas inte av LSS.

Vad är LSS?
LSS – Lagen om stöd och service 
till vissa funktionshindrade – 
lovar personer med stora funk-
tionshinder rätt till stöd och ser-
vice. Enligt LSS kan vissa särskilt 
angivna insatser beviljas. 

Vad betalar man för stödet och 
servicen?
Det ska bara i vissa fall kosta något 
att få stöd och service enligt LSS.  
Råd och stöd är kostnadsfritt.

Rätten att överklaga
Den som inte är nöjd med ett beslut 
kan överklaga det hos förvaltnings-
rätten.
 Förutsättningen för att beviljas 
en insats enligt LSS är att Du tillhör 
personkretsen, har behov av insatsen 
samt att behovet inte är tillgodosett 
på annat sätt.



Dessa insatser ansvarar 
Region Västernorrland för:

RÅD OCH STÖD är rådgivning och  
personligt stöd som syftar till att 
underlätta för den enskilde att leva 
ett gott och självständigt liv med sin 
funktionsnedsättning. 
Råd och stöd är ett komplement till  
de insatser den funktionshindrade 
kan få inom till exempel sjukvården, 
habiliteringen och rehabiliteringen och 
ska ses som en garanti för dem som 
inte får sina behov tillgodosedda på 
annat sätt. 
Råd och stöd kan ges av till exempel 
en arbetsterapeut, specialpedagog, 
dietist, kurator, logoped, psykolog, 
sjukgymnast med flera yrkeskatego-
rier som har särskild kunskap om funk-
tionsnedsättning. Råd och stöd kan till 
exempel innebära att få hjälp med: 
•  stödjande samtal angående livssi- 
 tuationen av kurator eller psykolog
•  information om samhällets resurser

av kurator
•  rådgivning angående struktur och

rutiner i vardagen av arbetsterapeut
•  information om hjälpmedel av

arbetsterapeut
•  råd angående träning av funktions- 
 förmåga av sjukgymnast.

Sjukvårdande behandling, hjälpmedel 
eller habilitering/rehabilitering kan 
man inte begära som en rättighet 
enligt LSS.

Dessa insatser ansvarar 
kommunen för:

•  Personlig assistent kan beviljas
den som på grund av omfattande
funktionsnedsättning behöver
hjälp med sin personliga om- 

 vårdnad.
•  Ledsagarservice är för Dig som

behöver personlig hjälp för att
kunna delta i fritidsaktiviteter.

•  Kontaktperson kan ge Dig stöd
och hjälp i vardagen samt under
lätta kontakter av olika slag.

•  Avlösarservice ger möjlighet för
anhöriga till funktionsnedsatta
att få avlösning i hemmet.

•  Korttidsvistelse utanför hemmet
syftar till att ge den funktions- 

 nedsatta rekreation och miljö-  
 ombyte samtidigt som anhöriga 

får avlösning.
•  Korttidstillsyn kan ges skolbarn

över 12 år.
•  Boende i familjehem eller i

bostad med särskild service för
barn och ungdomar som inte
kan bo hos sina föräldrar.

•  Bostad med särskild service
eller annat särskilt anpassad
bostad för vuxna, till exempel
gruppbostad med tillgång till
personal.

•  Daglig verksamhet för Dig som
tillhör grupp 1 eller 2 i person-  

 kretsen.

Vilka insatser finns?



För ytterligare information 
kontakta:

Lena Henriksson, 
LSS-handläggare

Region Västernorrland
Hälso- och sjukvård
871 85 Härnösand

E-post: LSS-rad.och.stod@rvn.se Tfn:
0611-800 53, 070-341 06 48


