Lättläst om LSS
Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade

Vad är LSS?
LSS betyder Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.

Vem gäller lagen för?
Har du något av funktionshindren som räknas upp nedan kan du ansöka om att få hjälp.
Meningen är att du ska kunna leva som alla andra människor utan funktionshinder.
De som kan ansöka är:





Personer med utvecklingsstörning.
Personer med autism eller autismliknande tillstånd.
Vuxna som har fått en hjärnskada efter en olycka eller efter en sjukdom.
Personer som kommer att ha stora funktionshinder under längre tid. Dessa
funktionshinder kan till exempel vara rörelsehinder eller psykisk sjukdom.

Vem får ansöka?
Det är bara du själv, dina föräldrar fram tills du är 18 år, din gode man eller din förvaltare som
kan ansöka.
Du ansöker hos din kommuns LSS-handläggare.
Vill du ansöka om Råd och Stöd ska du vända dig till LSS-handläggaren på Region Skåne,
telefon 044-309 41 54, www.skurup.se/lss-radostod.

Detta kan du ansöka hos din kommun om att få hjälp med:
Personlig assistent
En personlig assistent hjälper dig med att klä av och klä på dig, att äta, tvätta dig, röra dig,
komma ut i samhället och prata med andra människor.
Du kan bara ansöka om personlig assistent ifall du är under 65 år.
Ledsagare
Du som har ett funktionshinder kan ha svårt för att klara av att själv gå på bio, träning eller till
vänner. Då kan du ansöka om ledsagare.
Kontaktperson
En kontaktperson ska vara som en vän, någon att prata med och umgås med. Kontaktpersonen
hjälper dig att träffa andra och få hjälp till en bra fritid.
Avlösarservice i hemmet
Du som är förälder eller anhörig till någon med funktionshinder kan behöva gå hemifrån
ibland.
En avlösare kan då komma hem och vara hos den funktionshindrade.
Korttidsvistelse
Du som är barn eller tonåring med funktionshinder kan behöva komma hemifrån ibland. Då
kan du ansöka om att få bo på ett korttidshem eller hos en annan familj.
Du kan också ansöka om att få åka på läger.
Att ansöka om korttidsvistelse är också en möjlighet till ledig tid för dig som är förälder eller
anhörig.
Korttidstillsyn
Funktionshindrade barn och ungdomar över tolv år kan behöva någonstans att vara efter
skolan och på skollov när föräldrarna arbetar eller studerar.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar
En del barn och ungdomar med funktionshinder kan inte bo hemma hos sina föräldrar. Då kan
man ansöka om att få bo i en bostad med särskild service eller i en annan familj.
Bostad med särskild service för vuxna
Är du vuxen med funktionshinder kan du ansöka om ett boende där du kan få den hjälp du
behöver.
Du kan bo i en gruppbostad. Där finns personal som kan hjälpa till hela dagen och hela natten.
Det finns även andra sorters boende där du kan få hjälp av personal på olika tider.
Daglig verksamhet
Vuxna med funktionshinder kan få hjälp att göra något på dagarna. Detta gäller bara personer
med utvecklingsstörning, autism eller vuxna som fått en hjärnskada efter en olycka eller en
sjukdom.

Fritidsaktiviteter
I kommunen finns en person som arbetar med fritidsfrågor. Det finns ett fritidsprogram där du
kan anmäla dig till olika aktiviteter. Fritidsprogrammet finns på LSS hemsida länk

www.skurup.se/lssfritid.

Vad kostar hjälpen?
Den mesta hjälpen du kan få enligt LSS kostar inget. Men du måste betala hyra för din bostad,
din mat och det du vill göra på din fritid.

Vart vänder man sig om man vill lämna synpunkter eller
framföra klagomål?
Om du inte är nöjd med det bemötandet du får från FuSS-verksamhetens personal eller har
andra synpunkter på kommunens verksamheter ska du i första hand kontakta ansvarig
enhetschef.
Om du trots detta inte är nöjd, kan du kontakta förvaltningschef för Individ- och
omsorgsförvaltningen. Alla synpunkter eller klagomål dokumenteras och ledningen för FuSS
verksamheterna får regelbundet information om detta i syfte att skapa en ännu bättre
verksamhet. Mer informations finns på www.skurup.se
Du kan även vända dig till patientnämndens kansli om frågor, synpunkter eller klagomål på
kommunens vård och omsorg. Du når patientnämnden på följande sätt:
Vill du skriva är adressen:
Patientnämnden Skåne, 291 89 Kristianstad.
E-postadress är: patientnamnden.kansli@skane.se
Ringer gör du till Patientnämndens kansli på
tel: 0770-11 00 10 Kristianstad och Lund

Välkommen att kontakta oss för att få hjälp
Kommunens växel 0411-53 60 00
LSS-handläggare:
Andreas Thagg
E-post:

0411- 53 62 09
andreas.thagg@skurup.se

Verksamheterna inom FuSS- Funktionsnedsättning, Stöd och
Service
FuSS-chef
Lena Parkhagen
E-post:

0411-53 64 60
lena.parkhagen@skurup.se

Enhetschef FuSS
Ulrika Berntsen
E-post:

0411-53 62 01
ulrika.berntsen@skurup.se

Enhetschef FuSS
Annette Nilhamn
E-post:

0411-53 64 80
annette.nilhamn@skurup.se

Administratör för FuSS-verksamheterna
Anna Andersson
0411-53 61 42
E-post:
anna.andersson1@skurup.se
Samordnare av uppdragsinsatser (Ledsagare, Kontaktperson, Avlösare, Stödfamilj)
Linda Sandmark
0411-53 60 49, 0738-56 03 55
E-post:
uppdragssamordnare.fuss@skurup.se
Arbetskonsulent Daglig Verksamhet
Jennie Rytting
0738-56 01 27
E-post:
jennie.rytting@skurup.se

E-post:

lss@skurup.se

Postadress:

FuSS
Västergatan 44
274 32 Skurup

FuSS-enheten
Besöksadress: Västergatan 44, 2:a våningen
Postadress: 274 32 Skurup
Telefon: 0411-53 61 42
www.skurup.se

