
Vill Du veta mer om LSS ? 
 

För vidare upplysningar är Du  
välkommen att kontakta: 

 
Rosie Persson 0382-154 33 
Handikappkonsulent &  
LSS-handläggare 
 
 
 

Besöksadress:  
Charkuterigatan 4 A, Sävsjö 
 
 
 
 
Postadress: 
LSS-enheten, 
Sävsjö kommun,  
576 80 Sävsjö 
 

Vad är  



Vad är LSS? 
 

LSS står för Lagen om stöd och service 
för vissa funktionshindrade, och inför-
des den 1 januari 1994. Det är en rättig-
hetslag som syftar till att ge människor 
med vissa funktionshinder möjlighet 
att delta i samhällslivet. 
 
 
 

Vem gäller lagen för? 
 
1. Personer med utvecklingsstör-

ning och personer med autism 
eller autismliknande tillstånd 
 

2. Personer med betydande och be-
stående begåvningsmässigt funk
tionshinder efter hjärnskada i 
vuxen ålder föranledd av yttre 
våld eller kroppslig sjukdom 
 

3. Personer som till följd av andra 
stora och varaktiga funktionshin-
der som uppenbart inte beror på 
normalt åldrande, har betydande 
svårigheter i den dagliga livsfö-
ringen och har omfattande behov 
av stöd eller service  

Vad kan man få för slags hjälp i  
Sävsjö kommun? 

 
Personlig assistans - om man har stora 

och varaktiga funktionshinder och behö-
ver hjälp med bl.a. hygien, påklädning, 
mat eller kommunikation. 
 

Ledsagarservice - anpassas efter perso-
nens behov att delta i aktiviteter i sam-
hället eller för att promenera. 
 

Kontaktperson - fungerar som en vän 
och minskar social isolering och hjälper 
personen att få ett umgänge utanför sin 
familj. 
 

Avlösarservice i hemmet - stöd för den 
funktionshindrade i hemmet när ordi-
narie vårdare behöver avlastning 

 
Korttidsvistelse utanför hemmet - en 

insats för att den funktionshindrade ska 
kunna få rekreation och miljöombyte 
och för att de anhöriga ska få avlastning. 

 
Korttidstillsyn för skolungdom över 

12 år - är förlängd vistelse på fritids-
hem för funktionshindrade ungdomar 
då föräldrarna arbetar eller studerar.  
 

Boende i familjehem eller i bostad 
med särskild service för barn och 
ungdomar - barn och ungdomar som 
inte kan bo hos sina föräldrar kan ha 
rätt att bo i en annan familj eller i en 
bostad med särskild service. 
 

Bostad med särskild service för 
vuxna eller annan särskilt anpas-
sad bostad för vuxna - i Sävsjö kom-
mun finns gruppbostäder och olika indi-
viduella lösningar på boende. 
 

Daglig verksamhet - kan erbjudas bl.a. 
på dagcenter.  
Rättigheten gäller för personer i yrkes-
verksam ålder och endast för personer 
enligt punkt 1 och 2 på föregående sida. 
 

Individuell plan - kan begäras för över-
blick och inflytande över planerade åt-
gärder. Planen ska underlätta samord-
ning 


