
För dig som vill veta mer 
om bostad med särskild 

service för vuxna 

(LSS)



Denna broschyr finns inläst.
Beställ den via Länsbibliotekets talboksavdelning.
063 - 14 40 43 eller 063 - 14 30 09

Bostad med särskild service för vuxna
kallas också för LSS-bostad i Östersunds kommun.
För att beviljas bostad med särskild service för vuxna
ska du ha behov av stöd och service av personal.

Stödet du får kan vara hjälp att handla
och att planera vardagen.
Det kan vara hjälp med att laga mat och att äta.
Det kan också vara hjälp med att tvätta och   
att sköta personlig hygien.

Många LSS-bostäder är placerade i hyreshus.
Några är placerade i villor.
De flesta bostäder består av två rum och kök.

Till bostäderna hör en lägenhet med gemensamhetsutrymme.
Där finns också ett kontor och     
ett jourrum där personalen sover på natten.

I gemensamhetsutrymmet kan man träffas,
eller äta gemensamma måltider ibland.
I de flesta hyreshus finns också en kvarterslokal
som kan användas för gemensamma aktiviteter.

Stöd efter var och ens behov
Personalen finns till för att ge stöd, service 
och trygghet efter varje persons behov.
Vissa behöver kanske ha personalen mycket hos sig.
Andra har mindre behov av personalen.

Målet är att var och en som bor i LSS-bostad
ska kunna leva ett eget liv så självständigt som möjligt.



Du ska själv ha möjlighet att påverka
vilka aktiviteter du vill delta i tillsammans med andra. 
Personalen ska också ge stöd 
så att var och en får chansen till en meningsfull fritid.

Se över din hemförsäkring
Om andra personer har tillgång till bostaden
kan man behöva komplettera hemförsäkringen 
med en tilläggsförsäkring. 

Du som bor i LSS-bostad
bör därför se över ditt försäkringsskydd.
Kontakta ditt försäkringsbolag så får du mer information.

En lag om rätten 
att leva som andra
LSS är en lag som anger vilka rättigheter 
personer med funktionsnedsättning kan ha 
att få olika former av stöd.

Målet med lagen 
är att personer med funktionsnedsättning 
ska få stöd för att kunna vara delaktiga 
och jämlika i samhället 
och ha möjlighet att leva som andra.

Stödet ska ges med den enskildes rätt 
att själv bestämma över sitt liv 
och att få ha ett eget privatliv.

Man ska se till helheten 
när man utformar de olika former av stöd 
som passar bäst för den enskilde.
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Vård- & omsorgsförvaltningen
Östersunds kommun, 831 82 Östersund. 063- 14 30 00 www.ostersund.se

Vem kan söka insatser med 
stöd av LSS?

Personen själv•	

Vårdnadshavaren, om personen är under 15 år.•	

God man/förvaltare•	

Så går det till
Vill du veta mer eller ansöka om LSS-bostad
så ska du vända dig till en LSS-handläggare.
Ring kommunens växel 063 - 14 30 00
och be att få prata med en LSS-handläggare.

Mer om LSS och rätt till stöd
Du kan läsa mer om LSS
(Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade)
på kommunens hemsida
www.ostersund.se/funktionsnedsattning

Du kan också läs mer i broschyren
”LSS-lagen om rätten att leva som andra”

Broschyren finns att hämta i Rådhusets reception.
Du kan också ringa kommunens växel 063 – 14 30 00
och be att få en broschyr hemskickad.


