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INFORMATION OM LSS-INSATSER I 
SÖLVESBORGS KOMMUN

Det är LSS-handläggaren som bedömer personkrets-tillhörighet 
samt vilka insatser som du har rätt till utifrån din ansökan. När 
beslut har tagits kring vilken insats du ska ha lämnas det vidare till 
enhetschefen. 
Det är enhetschefen som har ansvar för de insatser du är beviljad.

Hur ansöker man?
För dig som är under 15 år ansöker vårdnadshavare. Är du mellan 
15-17 år och förstår innebörden, ansöker man själv eller får hjälp 
av vårdnadshavare. Har du fyllt 18 år görs ansökan av en själv, om 
man förstår innebörden, annars kan god man eller förvaltare hjälpa 
till.

Kontakta LSS-handläggaren för mer information.
Handläggaren gör oftast ett hembesök i början av en utredning. 
Inför detta besök är det bra att ha med sig utredningar från 
barn- eller vuxenhabilitering och/eller läkarutlåtande på 
funktionsnedsättningen. Handläggaren gör därefter en utredning 
och tar ett beslut. Är du missnöjd med beslutet kan det överklagas 
till förvaltningsrätten.

Har du synpunkter på hur insatsen fungerar, kontakta enhetschefen. 
Om du har synpunkter på beslut kring insatserna kontakta din LSS-
handläggare eller verksamhetschef för LSS-handläggarna.
Vill du framföra dina synpunkter eller klagomål skriftligt kan du 
använda vår speciella blankett för synpunkter/klagomål.



LAGEN OM STÖD OCH SERVICE 
TILL VISSA FUNKTIONSHINDRADE

Vem kan söka insatser enligt LSS?

LSS innehåller bestämmelser om särskilt stöd och service till 
följande grupper:

•	 						Personer	med	utvecklingsstörning,	autism	eller		
          autismliknande tillstånd

•	 						Personer	med	betydande	och	bestående		
          begåvningsmässig funktionsnedsättning efter
          hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld  
          eller kroppslig sjukdom
       
•	 						Personer	med	andra	varaktiga	fysiska	eller		
          psykiska funktionsnedsättningar som uppenbart inte beror  
          på normalt åldrande, om de är stora och förorsakar 
          betydande svårigheter i det dagliga livet och därmed            
          ett omfattande behov av stöd och service.

Hur ansöker man?

Skriftlig ansökan görs till LSS-handläggaren. Ansökan kan fås via 
Sölvesborgs kommuns hemsida: www.solvesborg.se eller av LSS-
handläggaren.

Vilka insatser finns att söka?

9 § 1   Rådgivning och personligt stöd    
Rådgivning och personligt stöd ges som praktisk hjälp, 
träning eller goda råd. Hjälpinsatsen ges av landstinget 
och kontakt tas med barn- eller vuxenhabilitering.



9	§	2			Personlig	assistent
Personer	som	inte	fyllt	65	år	och	har	behov	av	hjälp	med	
grundläggande behov som personlig hygien, måltider, av- och 
påklädning, toalettbesök, förflyttning eller att kommunicera med 
andra kan ha rätt till personlig assistans. Vid behov av hjälp mer än 
20 timmar i veckan ska man göra en ansökan till Försäkringskassan. 
www.fk.se 

9 § 3   Ledsagarservice
Ledsagarservice innebär att man har en person med sig som gör 
att man har möjlighet till att bland annat besöka vänner, delta i 
fritidsaktiviteter och kulturlivet.

9 § 4    Kontaktperson 
Kontaktpersonen är en god vän som kan hjälpa till med att bryta 
isolering och hitta nya fritidsaktiviteter. 

9 § 5   Avlösarservice i hemmet
Avlösarservice i hemmet gör det möjligt för närstående att få 
avlastning.

9	§	6			Korttidsvistelse	utanför	det	egna	hemmet
Syftar till att ge avlastning för familjen samt miljöombyte för 
personen med funktionsnedsättning. Korttidsvistelse kan ske på bl a 
korttids, stödfamilj eller läger. 

9 § 7   Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Är till för barn och ungdom över 12 år och ger rätt till korttidstillsyn 
utanför det egna hemmet före och efter skolans slut samt under 
lovdagar. Gäller när föräldrar arbetar eller studerar.

9 § 8   Boende i familjehem eller bostad med särskild   
           service för barn och ungdomar
För barn och ungdomar med stora funktionsnedsättningar som inte 
kan bo kvar hemma trots olika stödinsatser.



9 § 9   Bostad med särskild service eller annan särskilt 
           anpassad bostad för vuxna
Personer	med	stora	funktionsnedsättningar	kan	bo	i	en	gruppbostad,	
servicebostad eller annan särskild anpassad bostad. Tillgången till 
personal varierar beroende på boendeform.

9 § 10   Daglig verksamhet 
Den som är i yrkesverksam ålder, saknar förvärvsarbete och inte 
utbildar sig har rätt till daglig verksamhet. Rätt till daglig verksamhet 
gäller endast för personer som tillhör personkrets 1 och 2. 

Individuell plan
Den som är beviljad insats enligt LSS har rätt att få en individuell 
plan gjord. Den har som syfte att ge den enskilde mer inflytande 
och överblick över sitt liv.

Fritid
Fritiden har stor betydelse för alla personer. Kontakta kommunens 
föreningssamordnare eller gå in på kommunens hemsida för att få 
information om aktiviteter som vänder sig till barn, ungdomar och 
vuxna med funktionsnedsättning. 
Föreningssamordnare 
Pia	Olsson
Tel:	0456-81	61	78	
e-post: pia.olsson@solvesborg.se

Hjälpmedel 
Om du är i behov av hjälpmedel eller ändringar i bostaden kontakta 
arbetsterapeuten i hemsjukvården som gör en bedömning av ditt 
behov. 

Bostadsanpassning
Det finns även en särskild handläggare på kommunen som beslutar 
om bostadsanpassning.
Tel.0456-81	61	87



Information med anledning av Personuppgiftslagen

De uppgifter som du lämnar, samt andra uppgifter som  
kommer från folkbokföringsmyndigheten eller inhämtas  
från annan myndighet, kommer att föras in i en databas för att 
kommunen ska kunna använda uppgifterna vid  
behandling av ditt ärende. Uppgifterna kommer att
behandlas i enlighet med bestämmelserna i  
Personuppgiftslagen.			
 



VIKTIGA TELEFONNUMMER

LSS-handläggare
Lena Barveskog - alla barn samt vuxna födda 1-19 
Tel	0456-81	60	28	tel.tid	08.15-09.45	(ej	onsdagar) 
e-post: lena.barveskog@solvesborg.se

Camilla Söderling – vuxna födda 20-31 samt socialpsykiatri  
SoL/LSS  
Tel	0456-81	60	63	tel.tid	08.15-09.45	(ej	onsdagar)
e-post: camilla.soderling@solvesborg.se

Enhetschefer
Beata Vernersson, Aktivitetscenter och daglig verksamhet, 
Tel	0456-81	67	26	
e-post: beata.vernersson@solvesborg.se

Linda Jönsson, Luna, Gläntan, Blågullsvägen, avlösare, ledsagning 
och kontaktpersoner 
Tel	0456-81	67	43
e-post: linda.jonsson@solvesborg.se

Radmila Vujic, Björnlyckan, Källan, Helgläger, vuxenkorttids, 
korttids, stödfamiljer samt avlösare och ledsagning för barn/ungdom
Tel	0456-81	67	35
e-post: radmila.vujic@solvesborg.se

Johanna Nilsson, Solviken, Färgkullan, Bokdungen och personlig 
assistans
Tel	0456-81	67	34
e-post: johanna.nilsson@solvesborg.se

Tanja Gorsek, Skutan, boendestöd och personlig assistans
Tel.	0456-81	67	33
e-post: tanja.gorsek@solvesborg.se



Arjeta Mehmeti, Nova och personlig assistans 
Tel.	0456-81	69	44
e-post: arjeta.mehmeti@solvesborg.se

Åsa Högstedt, enhetschef för LSS-handläggare  
Tel	0456-81	60	54
e-post: asa.hogstedt@solvesborg.se

Verksamhetschef
Malena Sylvan, chef för enhetschefer inom verksamhet omsorg 
funktionshinder
Tel	0456-81	63	30
e-post: malena.sylvan@solvesborg.se 

Lena Wilson-Ericsson, chef för verksamhet myndighet och kontroll
Tel	0456-81	60	76
e-post: lena.wilson-ericsson@solvesborg.se

Omsorgschef
Annelie Kjellström
Tel	0456-81	63	36
e-post: annelie.kjellstrom@solvesborg.se

För ytterligare information gå gärna in på Sölvesborgs kommuns 
hemsida www.solvesborg.se         
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