Omvårdnad, Fritid och kultur
Personer med funktionshinder kan bo i bostäder där det finns personal.
Personalen hjälper till med det praktiska.
Men personalen ska också ge god vård.
En människa som får hjälp enlig LSS ska kunna känna sig trygg och säker.
Personalen ska också kunna hjälpa till med att komma iväg på bio, teater eller
en fotbollsmatch om man vill.
Man ska få titta på TV, lyssna på radio och få hjälp med att läsa, till exempel.

Vad kostar det att få hjälp?
Den mesta hjälp man få enligt LSS är gratis.
Men alla ska betala själv för sin mat, för läkarbesök och det man vill göra på sin
fritid.
Gemensamma rum som alla använder i gruppbostad betalar man inte för.

Så här klagar du
Om man inte får den hjälp man vill ha kan man klaga hos länsrätten.
LSS-handläggare kan hjälpa till med att klaga.

Vem ger hjälpen?
Regionens hälso- och sjukvård och kommunerna ger hjälpen.
På hälso- sjukvården oftast de som ger råd och stöd.
Kommunerna ordnar oftast bostäder med särskilda service, personlig assistent ,
avlösarservice och daglig verksamhet.
Länsstyrelsen ser till att kommunerna och regions hälso- sjukvård följer LSS.
Ring 031 – 60 50 00

Vill du veta mer?
Om Råd och stöd ring hälso-och sjukvården:
Ring: 0500-49 98 72, 070- 39 40 959

Om Personlig assistent ring Försäkringskassan eller
din kommun:
Om personlig assistans LASS
Telefon 010-119 28 68
Telefon 010-119 27 65
Aktivitetsersättning Försäkringskassan
Telefon 010-119 27 82
Aktivitetsstöd Arbetsförmedlingen
Telefon 010-486 71 58
SIUS Arbetsförmedlingen
Telefon 010-487 05 33

LSS-avdelning
Besöksadress: Klockaregatan 6
Enhetschef gruppbostad, resurspoolen, långtidspoolen och socialspsykiatriska
enheten:
Telefon 0506 – 182 34 telefontid 08.00 – 09.00
Ansvarsområde: verkställer beslut, samordning, utveckling, och utvärdering av
verksamheten.
Enhetschef korttids och fritids, dagcenter, kontaktpersoner, ledsagare,
avlösare, korttidsvistelse, familjehem och gruppbostad:
Telefon 0506 – 182 84
Ansvarsområde: verkställer beslut, planering, handledning, rekrytering.
Enhetschefer personliga assistenter:
Telefon 0506-182 94 och 181 33
Ansvarsområde: verkställer beslut, planering, handledning, rekrytering.
LSS-handläggare/ Biståndsbedömare SoL psykiatri
Telefon 0506-181 34 telefontid: 08.30 – 09.30
Telefon 0506- 181 50
Ansvarsområde: Ansökan om stöd enligt LSS, beslutar enligt delegation.
Teamsekreterare LSS
Telefon 0506-181 58
Kontaktperson Länsstyrelsen
Telefon 031- 605 000

Omsorgsverksamheten
Granhaga dagcenter första våning
Granhaga dagcenter andra våning
Gruppboende Parkgatan
Gruppboende Maskrosen
Gruppboende Trappan
Gruppboende Kilagården
Gruppboende Kompassen
Korttids/Fritids Killingen
Korttids och fritids Killingen köket
Granparken
Café Björkängen
Granhaga Bildverkstad
Socialpsykiatriska enheten boende och hemstödsgrupp
Kårtorpsgatan 10
Telefon 0506-183 28 eller 183 29
ADL – center Regnbågen
Trädgårdsgatan 3
Telefon: 0506-183 40
Råd och stöd
Telefon 0500-499 872 eller 070-39 40 959
Vuxenhabiliteringen
Skövde
Telefon 0500-49 98 80
Mariestad Telefon 0501-626 36 kurator
Telefon 0501-626 37 psykolog
Barnhabiliteringen
Mariestad Telefon 0501-624 19 eller 624 29

telefon 0506-181 33
telefon 0506-183 34
telefon 0506-183 35
telefon 0506-183 37
telefon 0506-165 78
telefon 0506-183 36
telefon 0506-183 38
telefon 0506-181 75,
telefon 0506-181 76
telefon 070-60 38 003
telefon 0506-180 39
telefon 0761-46 22 12

Fritidsverksamhet
Socialnämndens dagverksamhet
Ger ut ett månadsblad med aktiviteter
Kontaktperson

telefon 0506-182 18

Gullboda IF
Bowling
Kontaktperson

telefon 0506-182 18

FUB - föreningen för utvecklingsstörda barn och ungdomar och vuxna
Kontaktperson telefon 0506-511 21 eller 070-68 51 260
Gerdagruppen
Kontaktperson telefon 0506-204 73 eller 073-589 8527
Sångstrålarna
Kontaktperson telefon 0506-714 27
Ovanstående verksamheter samarbetar med varandra och med.
Studieförbundet Vuxenskolan
Kontaktperson telefon 0506-100 67
Välkommen att ringa till någon av oss så hjälper vi dig att komma in
gemenskapen!

LSS
Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade
LSS är rättighetslag som ska garantera personer med omfattade och varaktiga
funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den hjälp de behöver i det
dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd och vilken service de får.
LSS ger rätt till särskilt stöd och särskild service som människor kan behöva
utöver det som de kan få genom annan lagstiftning. LSS är komplement till
andra lagar och innebär inte någon inskränkning i de rättigheter som andra
lagar ger. En begäran om stöd och service från en person som ingår i lagens
personkrets bör i första hand prövas enligt LSS om det är en insats som regleras
i lagen. Motivet till detta är att detta är att det i allmänhet får antas vara till
fördel för den enskilde. I Rixlex finns lagar och förordningar i sin helhet. Här
kan du läsa hela lagtexten LSS – lag (1993:387) om stöd och service till viss
funktionshindrade.
Vem gäller lagen för?
LSS gäller för:
1. personer med utvecklingstörning och personer med autism eller
autismliknade tillstånd.
2. personer med betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig
sjukdom.
3. Personer som till följd av andra stora och varaktiga fysiska eller psykiska
funktionshinder, som uppenbart inte beror på normalt åldrande, har
betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av
stöd och service
Tio Rättigheter/insatser
Rådgivning och annat personligt stöd.
En rätt till kvalificerat expertstöd av personer som förutom sin yrkeskunskap
har särskild kunskap om hur det är att leva med stora funktionshinder. Stödet
kan till exempel ges kurator, psykolog, sjukgymnast, förskola konsulent,
logoped, arbetsterapeut och dietist. Råd och stöd ska vara ett komplement till
och inte en ersättning för till exempel habilitering, rehabilitering och
socialtjänst.

Personlig Assistans
Personlig med stora funktionshinder kan ha rätt att få biträde av en eller flera
personliga assistenter. Man kan antingen få assistans genom kommunen eller
få ekonomiskt stöd och själv vara arbetsgivare eller anlita till exempel ett
kooperativ eller annan utförare. För den som behöver assistans mindre än 20
timmar per vecka har kommunen hela det ekonomiska ansvaret.
Om man har behov av personlig assistans för sitt dagliga liv mer än 20 timmar
per vecka har man rätt få assistansersättning. Rätten till denna ersättning
framgår av Lag (1993:389) om assistansersättning, LASS. Försäkringskassan
beslutar om assistansersättning. Även vid dessa beslut har kommunen
ekonomiskt ansvar för de 20 första timmarna.
Ledsagarservice
Den som inte personlig assistans kan istället ha rätt till ledsagarservice.
Ledsagarservice ska vara en personlig service, anpassad efter individuella
behov som ska kunna underlätta för den enskilde att delta i samhällslivet.
Kontaktperson
En kontaktperson skall vara en medmänniska som kan underlätta för den
enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering, ge hjälp
till att delta i fritidsaktiviteter samt ge råd i vardagssituationer. Stödet kan
ibland ges av en familj, så kallad stödfamilj.
Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice ska kunna fås både som en regelbunden insats och för
situationer som inte kan förutses. Den skall vara tillgänglig alla tider på dygnet.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet.
Korttidsvistelse är till för att den enskilde möjligheten till rekreation och
miljöombyte samtidigt som anhöriga får tillfälle till avlösning. Korttidsvistelse
kan ordnas korttidshem, i en annan familj eller på något annat sätt till exempel
läger- eller kolonivistelse.
Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år.
Skolungdom över 12 år ska kunna få tillsyn före och efter skoldagen samt under
skolloven.
Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och
ungdom.
Barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar kan har rätt bo i en
annan familj eller i en bostad med särskild service. Detta ska var ett
komplement till föräldrahemmet både för barn som kan bo hos föräldrarna en
del av tiden och för dem inte kan bo hemma alls.

Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad
bostad.
Boendet kan utformas på olika sätt, men de vanligaste formerna är
gruppbostad och servicebostad. Den enskilde kan också ha rätt att få en
särskild anpassad bostad anvisad av kommunen.
Daglig verksamhet
Personer i yrkesverksam ålder, som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig,
har rätt till daglig verksamhet om de ingår i personkrets 1 och 2 enligt LSS.
Omvårdnad - fritid – kultur.
Insatserna avlösarservice, korttidstillsyn, korttidsvistelse, bostad i familjehem
eller bostad med särskild service omfattar också omvårdnad. Omvårdnad
innebär att man får det stöd och den hjälp man behöver i det dagliga livet och
här ingår även att få trygghet och säkerhet.
Insatserna bostad med särskild service för barn, ungdom och vuxna ingår också
fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.
Vad kostar Insatserna?
De särskilda insatserna är i princip kostnadsfria för den enskilde, men några
undantag finns. Den som får assistansersättning från försäkringskassan skall
betala motsvarande summa till kommunen om denna svarar för assistansen.
Om man bor i bostad med särskild service bör man betala för den privata
bostaden, men inte för gemensamma utrymmen. För barn som bor i
familjehem eller i bostad med särskild service bör föräldrarna i skälig
utsträckning bidra till barnets kläder, fritidverksamhet och dylikt.
Inflytande och med bestämmande
Var och en ska ha största möjliga inflytande och medbestämmande över stödet
som ges enligt LSS. Man ska få särskilda insatser bara när man själv begär det.
Den som är under 15 år eller som uppenbart inte själv kan ta ställning till frågan
ska få insatser när vårdnadshavare ( tom 17 år) , god man eller förvaltare begär
detta. Kommunerna ska samverka med organisationer som företräder personer
med funktionshinder.
Individuell plan
Den som får insatser enligt LSS har också rätt att begära att en individuell plan
med beslutade och planerade insatser upprättas tillsammans med honom.
Planen ska utgå från personens egna önskemål och kan omfatta flera insatser
från en och flera huvudmän. Kommunen har ett särskilt ansvar att samordna de
insatser som tas upp planen.
Rätten att överklaga
Den som inte är nöjd med ett beslut om insats enligt LSS kan överklaga detta i
förvaltningsdomstol, första hand i länsrätten.

Huvudmanskap och tillsyn
Landstingen är som regel huvudman för insatsen rådgivning och annat
personligt stöd.
Kommunerna och landstingen kan avtala om att flytta över
huvudmannaskapet.
Det förekommer till exempel att några kommuner är huvudmän för rådgivning
och annat personligt stöd.
Länsstyrelserna har tillsyn över verksamheten enligt LSS i länet, både
kommunala och enskilda, och har rätt att inspektera dessa. Länsstyrelserna ska
informera och ge råd till enskilda och till kommunerna. De ska främja
samverkan i planering mellan kommuner, landsting och andra samhällsorgan.
Socialstyrelsen har den centrala tillsynen över lagens tillämpning.
Socialstyrelsen ska följa, stödja, och utvärdera verksamheten, ta initiativ till
förändringar och vara kunskapsmedlare.
För ytterligare information om LSS kontakta:
Din kommun, din länsstyrelse eller Socialstyrelsen, Enheten för handikapp och
frivilligt socialt arbete.

