
LSS i Lomma 
kommun

Stöd enligt LSS
till dig som lever med       
funktionsnedsättning 



För att ta reda på om du, eller den hjäper att ansöka, har rätt till stöd gör en 
handläggare på socialförvaltningen en så kallad personkretsbedömning. Den 
utgår från nedanstående tre kategorier av funktionsnedsättning, även kallade 
personkretsar. 

1. Person med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
2. Person som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en 

sjukdom. Hjärnskadan orsakar stora svårigheter i vardagen.
3. Person som behöver mycket hjälp på grund av andra stora och varaktiga 

funktionsnedsättningar som inte uppenbart beror på åldrande.

Om du tillhör någon av ovanstående personkretsar gör handläggaren ytterligare 
en bedömning för att se om du har rätt till det stöd du ansökt om. 

Vilket stöd kan du ansöka om?

Personlig assistans
Du som är yngre än 65 år kan få personlig assistans om du på grund av din 
funktionsnedsättning behöver hjälp med grundläggande behov som att duscha, 
klä på dig, äta, förflytta dig eller kommunicera. Om du har behov av personlig 
assistans för mer än 20 timmar per vecka kan ansökan göras direkt till Försäk-
ringskassan. Telefonnummer Försäkringskassan: 0771-524 524.

Om du har rätt till personlig assistans får du själv välja vilka personer som ska 
anställas. Detta genom att anlita ett assistansbolag eller själv bli arbetsgivare. 
Du kan också få din assistans utförd i kommunal regi.

Du som bor i Lomma kommun och har funktionsnedsättning kan 
ansöka om stöd och service enligt ”Lagen om Stöd och Service 
för vissa funktionshindrade” (LSS). 

Stöd för dig med  
funktionsnedsättning



Ledsagarservice
Du som behöver stöd för att ta dig ut i samhället kan få hjälp av en ledsagare. 
Ledsagaren kan följa med på exempelvis fritids- och kulturaktiviteter.

Kontaktperson
En kontaktperson är någon att umgås med. Aktiviteterna bestämmer du och 
kontaktpersonen tillsammans. Det kan handla om att till exempel gå på bio, 
sportevenemang, gå och fika tillsammans eller bara sitta hemma och prata en 
stund.

Avlösarservice i hemmet
Ibland kan den som hjälper en person med funktionsnedsättning behöva avlast-
ning hemma. Det gäller exempelvis föräldrar till barn med funktionsnedsättning 
eller närstående där sambon/maken/makan har en funktionsnedsättning. 

Avlösarservice innebär att du som närstående kan åka iväg under några timmar.



Korttidsvistelse
Du som har en funktionsnedsättning kan ibland behöva miljöombyte utanför 
hemmet som innebär att du övernattar någon annanstans. Då kan ni ansöka om 
korttidsvistelse på ett korttidsboende, i stödfamilj, eller genom lägerverksam-
het.

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Före 13 års ålder får barn med funktionsnedsättning tillsyn efter skolan genom 
den vanliga skolbarnomsorgen. Barn och ungdomar med funktionsnedsättning 
kan också ha rätt att få tillsyn även efter att de har fyllt 13 år, då i fom av kort-
tidstillsyn. Korttidstillsyn kan barnet få både i anslutning till skoldagen och under 
lov.

Bostad för barn
Ibland kan ett barns funktionsnedsättning vara så stort att det inte går att få 
hjälp och stöd i det egna hemmet. Barn med funktionsnedsättning kan få bo i 
ett familjehem eller i en bostad med särskild service. I en bostad med särskild 
service bor några barn och ungdomar tillsammans och det finns personal dygnet 
runt som tar hand om barnen. 

Bostad för vuxna
Bostad med särskild service är till för dig som behöver närhet till personal i din 
vardag. Det kan antingen vara en lägenhet i en gruppbostad, servicebostad eller 
en särskilt anpassad lägenhet. Bostadens utformning och stödets omfattning 
beror på de behov som du med funktionsnedsättning har.

Daglig verksamhet
Du som har en utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada kan ha rätt till daglig 
verksamhet (se personkrets 1 och 2). Syftet med insatsen är att ge dig menings-
fulla aktiviteter utifrån dina behov, som kan leda till personlig utveckling, stimu-
lans och gemenskap. 

Råd och stöd
Råd och stöd ges av Region Skånes habiliteringscenter. Där kan du få stöd av  
kurator, psykolog, logoped, sjukgymnast med mera. I detta fall gör du en  
ansökan hos Region Skåne, telefon: 040-33 30 00.



Så ansöker du om stöd

1. Ta kontakt med socialförvaltningen
Ta kontakt med en handläggare på socialförvaltningen på Lomma kommun. 
Telefonnumer: 040-641 10 00. E-postadress: info@lomma.se

2. Information
LSS-handläggaren ger dig information och vägledning om din ansökan och 
svarar på dina frågor. Du kan få hjälp med att ansöka om stöd och med att fylla i 
ansökan, men LSS-handläggaren kan inte göra ansökan åt dig. 

3. Ansökan
Det är du som avgör om du vill ansöka om stöd. Du kan ansöka om stöd både 
skriftligt eller muntligt. Antingen ansöker du själv, eller så kan någon som har 
laglig rätt att hjälpa dig göra det, till exempel genom en fullmakt eller en god 
man. Om det gäller ett barn är det du som vårdnadshavare som ansöker.

Blankett för ansökan får du av LSS-handläggaren. Du kan också ladda ner den på 
lomma.se under Blanketter, som du hittar på startsidan. Ansökan kan du sedan 
skicka in till Lomma kommun eller lämna in i Kontaktcenter. Se adress på bak- 
sidan av den här broschyren.

4. Utredning
När du har lämnat in ansökan utreder LSS-handläggaren vilket behov av stöd du 
har. Intyg från läkare eller psykolog behövs för att styrka din funktionsnedsätt-
ning. Ibland behövs även ytterligare information, i så fall hör handläggaren av 
sig till dig. 

5. Bedömning
Din ansökan prövas utifrån Lagen om stöd och service för vissa funktionshin-
drade (LSS). Detta sker alltid utifrån dina behov. Du som ansöker måste även ha 
ett behov av stöd och service som du inte kan få hjälp med på något annat sätt. 
Som tidigare nämnts utgår man ifrån följande kategorier, det vill säga person-
kretsar:

1. Person med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd. 
2. Person som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter en olycka eller en 

sjukdom. Hjärnskadan orsakar stora svårigheter i vardagen.
3. Person som behöver mycket hjälp på grund av andra stora och varaktiga 

funktionsnedsättningar som inte uppenbart beror på åldrande. 



6. Beslut
Beroende på vilken bedömning LSS-handläggaren gör gällande din ansökan kan 
du få ett bifall, ett avslag eller ett delavslag. 

7. Överklagan inom tre veckor
Om socialförvaltningen meddelar att du inte har rätt till det stöd du ansökt om, 
går det att överklaga detta till förvaltningsrätten. Du har rätt att få ett skriftligt 
beslut där det står varför du inte har rätt till stödet du ansökt om och hur du kan 
överklaga detta. Din LSS-handläggare kan hjälpa till att överklaga beslutet. 
Överklagan ska ha kommit in till kommunen inom tre veckor efter det att du fått 
beslutet. 

Genomförandeplan
Om du får besked att du har rätt till det stöd som du har ansökt om, startar insat-
sen så snart det är möjligt. Du skapar sedan en plan tillsammans med dem som 
ska ge dig stöd. Det kallas en genomförandeplan. Syftet med den är att du ska ha 
inflytande och vara delaktig i hur ditt stöd enligt LSS ska fungera. 

Bistånd enligt socialtjänstlagen
Många personer som har en funktionsnedsättning har behov av stöd och service 
men omfattas ändå inte av LSS. Deras behov kan tillgodoses genom socialtjänstla-
gen, exempelvis med hemtjänst. I Lomma kommun är det biståndshandläggare på 
socialförvaltningen som ansvarar för detta. Kontakta kommunen för att få prata 
med en biståndshandläggare. Telefonnummer: 040-641 10 00.

Individuell plan
Den individuella planen är en övergripande plan för hela din vård, så att det bara 
finns en sådan plan - oavsett vilken myndighet du har kontakt med. Om du vill kan 
en sådan plan upprättas och du godkänner då att dina uppgifter delas mellan olika 
myndigheter.

Tystnadsplikt
Alla som arbetar med eller hos dig har tystnadsplikt. Detta betyder att de inte 
får lämna ut uppgifter om dig eller tala om för någon vad de fått reda på när de 
arbetar tillsammans med dig. Detta gäller även mellan myndigheter. Din ansökan, 
utredningar och andra handlingar som rör ditt ärende är sekretessbelagda och får 
inte lämnas ut till andra personer eller andra myndigheter. Ett undantag är om du 
gett ditt medgivande till detta, exempelvis gällande den individuella planen. Du 
har rätt att själv ta del av alla handlingar som finns i din akt. 



Kostnad för insatser enligt LSS 
Detta betalar du:
• Mat och annat som behövs i ditt eller ditt barns hushåll.
• Resor.
• Aktiviteter på fritiden.
• Hyra för bostad med särskild service eller annan särskilt anpassad bostad 

för vuxna enligt LSS. 

Avgifterna beräknas för dig, utifrån statliga och kommunala regler, din ekonomi 
och hur omfattande stöd du behöver. 

Detta är utan kostnad för dig: 
• Personlig assistent, ledsagarservice och kontaktperson.
• Hemsjukvård.
• Avlösarservice och korttidsvistelse utanför hemmet.
• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna hemmet, i an-

slutning till skoldagen samt under lov.
• Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdo-

mar som behöver bo utanför föräldrahemmet.
• Särskild service för vuxna i bostad.
• Daglig verksamhet. 



Din LSS-handläggares namn:

Din LSS-handläggares telefonnummer:

 

Övriga kontaktuppgifter:
• Vuxenhabiliteringen Lund: 046-77 09 70
• Barn och ungdomshabiliteringen Lund: 046-77 07 00

Socialförvaltningen 
Hamngatan 3, 234 81 Lomma

040-641 10 00
lomma.se
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Telefonnummer:
040-641 10 00 

Postadress:
Lomma kommun
234 81 Lomma

Kontaktuppgifter


