
Information om LSS-utredning 

Vad är LSS? 

LSS är en lag. Förkortningen LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. I lagen står det att personer med funktionsnedsättning ska kunna 

få hjälp att leva som andra. Sverige har flera lagar som hjälper människor med 

funktionsnedsättning. 

En av de lagarna är socialtjänstlagen (SOL). En del personer med 

funktionsnedsättning behöver mer hjälp. Därför finns LSS-lagen. LSS ger vissa 

personer med funktionsnedsättning rätt till mer hjälp än vad andra lagar gör. 

 

För vilka barn gäller LSS? 

För att ha rätt till insatsen krävs att du tillhör personkretsen och har behov av 

insatsen.  

- Barn 0-18 år med intellektuell funktionsnedsättning (personkrets punkt 1). 

- Barn 0-18 år med autism (personkrets punkt 1). 

- Barn 0-18 år som har andra funktionshinder, som är stora och ger många 

svårigheter i livet (personkrets punkt 3).  

 

Vad gör en LSS-handläggare? 
LSS-handläggaren arbetar på socialtjänsten, avdelningen Stöd till barn och familjer. 

För att kunna hjälpa dig och dina föräldrar måste handläggaren göra en utredning. 

Om du tillhör personkretsen vill handläggaren träffa dig och dina föräldrar hemma 

hos dig eller på Stöd till barn och familjer. Handläggaren kommer att ställa frågor om 

din hälsa, förskola/skola, kompisar och annat. Handläggaren behöver också veta vad 

du klarar av att göra själv och vad du behöver hjälp med. Handläggaren kommer att 

lyssna på vad du har att säga. Om du behöver hjälp att formulera dig kan dina 

föräldrar hjälpa dig med det. Du och dina föräldrar kan ställa frågor och handläggaren 

kommer berätta vad som händer framöver. 

Handläggaren gör en utredning med bedömning och fattar sedan ett beslut som 

skickas hem till dig och dina föräldrar. Insatsen påbörjas senast tre månader efter 

beslutet och omprövas vartannat år. Då behöver handläggaren träffa dig igen för att 

utreda om du har fortsatt behov av insatsen. 

Om jag inte får den hjälp jag vill ha? 

Ibland beslutar LSS-handläggaren att säga nej till din ansökan. Om du får ett nej 

förklaras detta med vad som står i LSS-lagen. 

Du har alltid möjlighet att klaga på ett beslut som säger att du inte kan få det som du 

ansökt om. Detta kallas att överklaga. 

Tycker du det är svårt att överklaga pratar du med din LSS-handläggare så får du 

hjälp. Vill du veta mer kontaktar du en LSS-handläggare för barn via Piteå kommuns 

växel 0911-69 60 00.  


