Samtliga insatser enligt LSS
Söks hos Region Norrbotten


Rådgivning och annat personligt stöd

Söks hos Kommunen

LSS
Råd och Stödteam
För vuxna i Norrbotten



Personlig assistans



Ledsagarservice



Kontaktperson



Avlösarservice i hemmet



Korttidsvistelse utanför hemmet



Korttidstillsyn för skolungdom över tolv år



Boende i familjehem eller i bostad med särskild service för
barn och ungdomar



Boende med särskild service för vuxna eller annan särskild
anpassad bostad för vuxna



Daglig verksamhet

LSS Råd och Stödteam i Norrbotten finns på följande platser:
Boden/Luleå

Telefon, växel

0920 – 28 40 00

Gällivare
Kalix

Telefon, växel
Telefon, växel

0970 – 190 00
0923 – 760 00

Kiruna
Piteå

Telefon, växel
Telefon, växel

0980 – 730 00
0911 – 750 00

Fråga i växeln efter Råd och Stödteamet.
Vill Du veta mer
www.norrbotten.se/LSS

LSS – lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade

Råd och Stödteamet har särskilt kunnande i livsbetingelser och utgår
alltid från din livssituation.
Syftet är att stärka dina möjligheter att leva ett gott och självständigt liv.

LSS är en rättighetslag som tillkom år 1994.


Insatserna i lagen är ett komplement till det som sjukvården och
socialtjänsten kan erbjuda

Råd och Stöd kan innebära:
 Individuellt stöd för dig, dina anhöriga eller andra närstående


Den ger den enskilde rätt till insatser som behövs för att kunna leva ett
jämlikt och värdigt liv.

Samordning av insatser med kommunen, övrig sjukvård samt
andra myndigheter och aktörer i samhället

Råd och Stöd enligt LSS omfattar inte behandling.

Vem har rätt till insatser enligt LSS?
Du som tillhör någon av personkretsarna nedan:
1. Utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
2. Betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder
efter hjärnskada i vuxen ålder orsakade av yttre våld eller
kroppslig sjukdom
3. Fysiskt eller psykiskt funktionshinder som uppenbart inte beror
på normalt åldrande. Funktionshindret ska vara stort och
varaktigt och innebära betydande svårigheter i den dagliga
livsföringen vilket därmed medför ett omfattande behov av stöd
och service i vardagen
Ditt funktionshinder kan vara medfött eller uppkommit som följd av
skada eller sjukdom.
Hos Region Norrbotten kan du söka Råd och Stöd enligt LSS.

Vad är Råd och Stöd enligt LSS?
Din situation och Ditt behov av hjälp och stöd är utgångspunkten för
insatserna.

Hur söker du Råd och Stöd hos Region Norrbotten
Rådgivning och annat personligt stöd är kostnadsfritt.
Du kan göra begäran skriftligt eller muntligt.


Skriftlig begäran på vår blankett. Blanketten finns på
www.norrbotten.se/LSS
Om du har svårigheter att söka själv - ta din god man eller
förvaltare till hjälp. Du kan också beställa blanketten från ditt
lokala team



Muntlig begäran görs genom att ringa oss. Ring växeln och fråga
efter LSS Råd och Stödteam på din hemort

Hur behandlas din begäran?
För att veta om du har rätt till Råd och Stöd enligt LSS görs en
utredning.
Efter detta kommer din begäran att beviljas eller avslås.
Får du avslag på din begäran kan du överklaga hos Förvaltningsrätten.

