
 
Ansökan om insatser enligt LSS kan göras skriftligt eller muntligt 
 
 För den som är under 15 år ansöker vårdnadshavaren 
 Den som är 15 – 17 år kan om han förstår innebörden själv 
 Den som fyllt 18 år ansöker själv. Om han inte förstår innebörden 

begär (8§) hans gode man eller förvaltare 
 
Ansökan lämnas till kommunen/regionen som gör en utredning om 
personkretstillhörighet och bedömer behovet av insats. 
 
 Om ansökan avslås, kan den som har ansökt överklaga. Överklagan 

lämnas till den som gav avslaget, som sedan lämnar den vidare 
tillförvaltningsrätten för prövning. 

 
 
Om du vill ha mer upplysningar om LSS, 
kontakta LSS - teamet i Dalsland 
 
Bengtsfors kommun och Dals-Eds kommun 
Mikael Hagelbrand 0532-170 62 
mikael.hagelbrand@amal.se 
 
Åmåls kommun 
Johanna Bergman 0532-171 61 
johanna.bergman@amal.se 
 
Melleruds kommun 
Sandra Elgersson 0532-173 16 
sandra.elgersson @amal.se 
 
Färgelanda kommun 
Leif Keyser 0532-173 31 
leif.keyser@amal.se 
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INFORMATION OM 
 
LSS - lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade 
 
 
LSS-lagen trädde i kraft 1 januari 1994. 
 
 
LSS-lagen ger vissa personer, med stort och varaktigt funktions-hinder som 
medför betydande svårigheter i den dagliga livs-föringen, rätt till 
insatserenligt LSS. 
 
 
Personer som omfattas enligt 1 § LSS 
 
1.   Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande 
      tillstånd. 
 
2.   Personer med betydande och bestående begåvnings-mässigt 
      funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre 
      våld eller kroppslig sjukdom. 
 
3.   Personer med andra varaktiga fysiska och psykiska funktionshinder  
      som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om dessa är stora och 
      förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och  
      därmed ett omfattande behov av stöd eller service. 
 
 
Med svårigheter i den dagliga livsföringen menas att den enskilde behöver 
personlig hjälp för att bl. a klara sin hygien, för av- och påklädning, för att 
inta måltider eller för att kunna kommunicera med andra. 
 
 
 
 

 
För att ha rätt till insats enligt 9 § LSS skall personen tillhöra någon av de 
kategorier som beskrivs i 1 §, d v s omfattas av lagens personkrets. 
 
Behovet av insatser enligt LSS prövas enligt 7 §, d v s att behov finns som 
inte tillgodoses på annat sätt. 
 
 
De särskilda insatserna enligt 9 § LSS är 
 
1.   Rådgivning och annat personligt stöd 
      (detta ansvarar VG-regionen för) 
2.   Biträde av personlig assistent 
3.   Ledsagarservice 
4.   Biträde av kontaktperson 
5.   Avlösarservice i hemmet 
6.   Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
7.   Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det egna  
      hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov. 
8.   Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för barn  
      och ungdomar som behöver bo utanför föräldra-hemmet. 
9.   Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild                               
      anpassad bostad för vuxna. 
10. Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder 
      (gäller endast grupp 1 och 2) 
 
 
Individuell plan enligt 10 § LSS 
 
I samband med att insats enligt denna lag beviljas kan den enskilde begära 
att en individuell plan med beslutade och planerade insatser upprättas i 
samråd med den enskilde. I planen skall även redovisas åtgärder som vidtas 
av andra än kommunen eller landstinget. Planen skall fortlöpande och minst 
en gång om året omprövas 
 


