
LSS-omsorgen 

Det hä r kän du som här  

funktionsnedsä ttning fä  hjä lp med 



Genom LSS (lägen om sto d och service till vissä funktionshindräde) kän personer 

med omfättände funktionsnedsä ttningär fä  mo jlighet till sto d och service. 

Fo ljände personer omfättäs äv lägen: 

 Personer med utvecklingssto rning och personer med äutism eller  

äutismliknände tillstä nd. 

 Personer med betydände och bestä ende funktionshinder efter hjä rnskädä i 

vuxen ä lder, orsäkäd äv yttre vä ld eller kroppslig sjukdom. 

 Personer med ändrä väräktigä fysiskä eller psykiskä funktionshinder som 

uppenbärt inte beror pä  normält ä ldrände, om de ä r storä och fo rorsäkär  

betydände svä righeter i den dägligä livsfo ringen och dä rmed ett omfättände 

behov äv sto d och service. 

Olika insatser 

1. Rådgivning och annat personligt stöd  

(insatsen söks hos Region Örebro län) 

Rä d och sto d ä r en kvälificeräd rä dgivning som män kän fä  

fo r ätt o kä sinä kunskäper om sin funktionsnedsä ttning eller 

fo r ätt fättä viktigä beslut. Det kän värä sto d äv en kurätor,  

psykolog, tälpedägog, ärbetsteräpeut, dietist etc. Det ä r Region Ö rebro lä n  

som ä r änsvärig fo r dennä insäts. 

2. Biträde av personlig assistent 

Personlig ässistäns innebä r ätt den enskilde äv en eller flerä ässistenter kän fä  

hjä lp med grundlä ggände behov som personlig hygien, ätt klä  äv och pä  sig, ätt 

ä tä och ätt meddelä sig (kommunicerä) med ändrä.  

Assistäns kän utfo räs äv kommunen eller ocksä  kän män fä  ekonomiskt sto d  

och sjä lv värä ärbetsgiväre eller ko pä ässistäns frä n ett kooperätiv eller fo retäg. 

Insätsen personlig ässistäns kän so käs hos kommunen eller fo rsä kringskässän. 

Öm de grundlä ggände behoven uppgä r till mer ä n 20 timmär i veckän ä r det  

Fo rsä kringskässän som här änsväret fo r insätsen. 

Personer som  

omfattas av LSS kan 

söka bland tio  

olika insatser. 



3. Ledsagarservice 

Ledsägäre ä r en personlig service fo r ätt lä ttäre kommä ut, beso kä vä nner, deltä i 

fritidsäktiviteter, gä  pä  promenäder mm. Ledsägärens huvudsäkligä uppgift ä r 

ätt sto djä den enskilde i ätt utfo rä äktiviteter i nä rmiljo n. 

4. Kontaktperson 

En kontäktperson ä r ett kämrätsto d, en medmä nniskä som kän hjä lpä till med  

sociälä kontäkter och sämtidigt värä en vä n. Kontäktpersonens uppgift ä r ätt brytä 

den enskildes isolering och ge rä d i enkläre värdägligä situätioner. 

5. Avlösarservice i hemmet 

Syftet med ävlo särservice ä r ätt tillfä lligt o vertä omvä rdnäden frä n änho rigä  

eller nä rstä ende i den enskildes egnä hem. Avlo sären kän go rä det mo jligt fo r 

fo rä ldrär ätt ä gnä sig ä t den enskildes syskon, kunnä resä bort eller deltä i  

nä gon äktivitet. 

6. Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 

Dennä insäts kän erbjudä den enskilde rekreätion och miljo ombyte sämt ge  

änho rigä och nä rstä ende ävlo sning i omvä rdnädsärbetet. Korttidsvistelse kän 

t.ex. ges i korttidshem, genom sto dfämilj eller i form äv lä gervistelse. 

Smedstorps korttidsboende 



7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 

Mä ngä ungdomär med omfättände funktionsnedsä ttningär och med fo rvä rvs-

ärbetände fo rä ldrär, kän beho vä korttidstillsyn i änslutning till skoldägen eller 

under skollov och ferier. Korttidstillsynen skä under sä dän tid tillfo rsä krä den  

enskilde en trygg situätion och en meningsfull fritid och sysselsä ttning. 

8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdom 

Bärn och ungdomär med omfättände funktionsnedsä ttningär kän bo i fämilje-

hem eller bostäd med sä rskild service, om det trots olikä sto dä tgä rder inte  

fungerär ätt bo kvär hos sinä vä rdnädshäväre. 

9. Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad 

Bostäd med sä rskild service fo r vuxnä kän utformäs pä  fo ljände sä tt: 

 servicebostäd med visst fäst bässto d dygnet runt. 

 gruppbostäd med fäst bemänning dygnet runt. 

I bostäd med sä rskild service fo r vuxnä ingä r omvä rdnäd sämt fritidsverksämhet 

och kulturellä äktiviteter. Kommunen här hä lso– och sjukvä rdsänsväret. 

10. Daglig verksamhet 

Däglig verksämhet kän utformäs pä  mä ngä olikä sä tt och gä ller personer i  

yrkesverksäm ä lder som säknär fo rvä rvsärbete och inte utbildär sig.  

Meningsfull sysselsä ttning kän ske individuellt eller i form äv grupp- 

verksämhet, eller genom speciellä verksämheter fo r personer som här  

storä omvä rdnädsbehov. Fo r personer dä r det ä r mo jligt, ä r mä let ätt  

kommä in pä  den o ppnä ärbetsmärknäden. 



Individuell plan (10 § LSS) 

Den som fä r insätser genom LSS, kän begä rä ätt en individuell plän upprä ttäs. 

Det innebä r ätt händlä ggären i sämrä d med den enskilde (eller dennes legälä 

fo reträ däre) upprä ttär en plän med beslutäde och pläneräde insätser. I dennä 

plän skä ä ven ä tgä rder som vidtäs äv ändrä ä n kommunen redovisäs. Plänen  

skä fo ljäs upp regelbundet. 

Hur söker man? 

So ker go r den enskilde sjä lv, vä rdnädshäväre eller ännän legäl fo reträ däre  

(t.ex. god män, fo rvältäre). Anso kän kän go räs muntligt eller skriftligt till en  

LSS-händlä ggäre (eller om det gä ller rä d och sto d till ländstinget och personlig 

ässistäns till Fo rsä kringskässän). 

LSS-händlä ggären änsvärär fo r behovsbedo mning och rä ttighetspro vning och 

fättär beslut om insätser. Öm änso kän beviljäs ä r det respektive enhetschef som 

ser till ätt beslutet verkstä lls. 

Fo r änso kän, informätion och frä gor, kontäktä kommunens servicecenter  

pä  telefon 019-58 80 00. 

Hur överklagar man? 

Avsläg pä  den so ktä insätsen kän o verklägäs till fo rvältningsdomstolen och  

vidäre till kämmärrä tt. Informätion om hur män o verklägär medfo ljer beslutet. 

Den som fättät beslut kän hjä lpä till ätt o verklägä. 

Förhandsbesked 

Den som tä nker flyttä till en ännän kommun, kän begä rä ätt fä  besked om vilkä 

LSS-insätser som kän fä s i den nyä kommunen, innän hän/hon flyttär dit. En  

sä dän änso kän skä behändläs pä  sämmä sä tt som om den so kände bodde i  

kommunen. 



Avgifter 

Insätsernä enligt LSS ä r ävgiftsfriä. Hyrä, mätkostnäder och hä lso- och  

sjukvä rdsävgifter betälär den enskilde sjä lv. A ven vissä resekostnäder och  

kostnäder vid deltägände i fritidsäktiviteter och kulturellä äktiviteter betäläs  

äv den enskilde. 

Mer informätion om kostnäder kän män fä  äv respektive enhetschef fo r den 

verksämhet som ä r äktuell. 

Synpunkter 

Öm du kä nner dig missno jd med nä got eller här fo rsläg pä  hur vä r verksämhet 

kän bli bä ttre, tär vi täcksämt emot dinä synpunkter. 

Under rubriken ”Ömsorg & hjä lp” pä  kommunens webbpläts finns det en lä nk 

som du kän fo ljä fo r ätt lä mnä dinä synpunkter 

Du kän ocksä  lä mnä din synpunkt till oss pä  telefon 019 58 80 00, viä e-post till 

sociälnämnd@kumlä.se, med vänligt brev eller direkt till nä gon som jobbär inom 

vä r verksämhet. 

LSS-omsorgen i Kumla 

LSS-omsorgen i Kumlä kommun änsvärär fo r sto d och service till personer 

med funktionsnedsä ttning. De skä hä sämmä villkor som ändrä, mo jlighet ätt 

uppnä  full deläktighet i sämhä llet och främfo rällt hä en ho g livskvälitet. 

Till grund fo r vä r verksämhet ligger vä r o vertygelse om ätt ällä mä nniskor här 

likä vä rde, trots ätt ällä ä r olikä och här egnä o nskemä l och behov. Den enskildes 

deläktighet och inflytände ä r viktigt fo r oss.  

Vä rt ärbete skä utfo räs professionellt, med god kvälitet och ett gott  

bemo tände. Vä r ämbition ä r ätt fo rbä tträ och utvecklä vä r verksämhet  

kontinuerligt. 

Mer informätion om vä r verksämhet finns ätt lä sä pä  kumlä.se under rubriken 

”Ömsorg och hjä lp” och sedän ”Sto d vid funktionsnedsä ttning”. 



Kontakt 

Ömrä deschef sämt LSS-händlä ggäre nä r du viä kommunens servicecenter pä  

telefon 019– 58 80 00 eller e-post servicecenter@kumlä.se 

Postadress 

Kumlä kommuns 

Sociälfo rvältningen 

692 80 Kumlä 

Egna anteckningar 



019-58 80 00 

servicecenter@kumla.se 

www.kumla.se 


