LSS

Insatser till funktionshindrade:
Råd och stöd ansöks hos landstinget. Insatser till funktionshindrade kan ges enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Lagen om
assistansersättning (LASS). De insatser man söker hos kommunen:
• Personlig assistent eller ekonomiskt stöd till sådan assistans. Den som har ett
stort behov av personlig assistans kan få detta genom LASS. Ansökan görs då
till Försäkringskassan
• Ledsagarservice
• Kontaktperson
• Avlösarservice
• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
• Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år i anslutning till skoldagen samt
under lov
• Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn eller ungdomar som behöver bo utanför föräldrahemmet
• Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskild anpassad bostad
för vuxna
• Daglig verksamhet för personer i yrkesverksam ålder som saknar förvärvsarbete och inte utbildar sig
• Individuella insatser

Kommunal
hälso- och
sjukvård
Kommunal hälso- och
sjukvård är öppenvård och
omfattar hemsjukvård,
rehabilitering, habilitering
och hjälpmedel till personer
i särskilt boende och i daglig
verksamhet.
Insatserna utförs upp till och
med sjuksköterske-, arbetsterapeut- och sjukgymnastnivå. Hälso- och sjukvårdsuppgifterna kan i vissa fall
även utföras av övrig personal
i kommunen som fått dessa
uppgifter delegerade. Sjuksköterska finns att tillgå dygnet
runt, alla dagar. Arbetsterapeut och sjukgymnast finns att
tillgå efter överenskommelse.
Läkarinsatser och akutsjukvård är Landstingets ansvar.

Om Du vill komma i kontakt
med förvaltningen för att få
information om eller ansöka
om insatser är det till förvaltningens LSS-handläggare Du
vänder Dig. Insatser enligt
LSS är oftast avgiftsfria.
Telefon till kommunens växel:
0225-340 00.

LSS-chefer:
Anna-Karin Olsson tel: 0225-343 62
e-post: anna-karin.olsson@hedemora.se
Christina Axelsson tel: 0225-345 27
e-post: christina.axelsson@hedemora.se
Elisabeth Helgé tel: 0225-344 66
e-post: elisabeth.helge@hedemora.se
Elisabeth Netzel tel: 0225-343 61
elisabeth.netzel@hedemora.se
LSS-Handläggare:
Anita Jansson tel 0225-340 20
e-post: anita.jansson@hedemora.se
Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS):
Inger Blomgren tel 0225-340 05
e-post: inger.blomgren@hedemora.se

Mer information om kommunens verksamheter
finns på kommunens hemsida: www.hedemora.se

