Korttidstillsyn för
skolungdom över 12 år

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

Skolbarn över 12 år
kan ansöka om insatsen korttidstillsyn
om han/hon har fortsatt behov av fritids
före och efter skolan och under lov.
Insatsen är kostnadsfri.
I Östersund är det fritidsklubbarna inom särskolan
som ansvarar för korttidstillsynen.

Så söker du korttidstillsyn
Vill du veta mer eller ansöka om korttidstillsyn
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.

Barnet kan få korttidstillsyn från och med 			
den månad han/hon fyller 12 år.

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.

För vem gäller LSS?

Alla personer som har något
eller några av följande funktionsnedsättningar
kan ha rätt till stöd enligt LSS:
•• Personer med utvecklingsstörning och 				
personer med autism och 						
autismliknande tillstånd.
•• Personer som i vuxen ålder har fått en hjärnskada efter
en olycka eller en sjukdom.
•• Personer som har andra funktions-				
nedsättningar som är stora och 					
ger betydande svårigheter i livet och 				
som har stora behov av stöd eller 				
service.

•

Personen själv

•

Vårdnadshavaren, om personen är under 15 år.

•

God man/förvaltare

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.
Vill du veta mer
eller ansöka om korttidstillsyn
vänder du dig till LSS-handläggarna.
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Vem kan söka insatser med stöd
av LSS?

