Baskunskaper om LSS
Verksamheter i Götene Kommun som styrs av LSS
LSS betyder: Lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade
Presenteras av:
•Lena Gustafsson, enhetschef LSS gruppbostad
•Anna-Lena Baumgartner, enhetschef barn & unga
•Robert Olsson, enhetschef psykiatri och daglig verksamhet
•Kia Sundstedt, enhetschef personlig assistans

Detta kommer vi beskriva
• Vem kan få stöd och hjälp enligt LSS?
• Vad man kan få hjälp med enligt LSS?
• Götene Kommun LSS-verksamheter
• Handikappomsorg

LSS: Lag om stöd och service för vissa
funktionshindrade
Vem kan få stöd och hjälp enligt LSS?
• Personer med utvecklingsstörning, personer med
autism (personkrets 1)
• Vuxna med begåvningsmässigt funktionshinder efter
hjärnskada i vuxen ålder (personkrets 2)
• Personer med stora och varaktiga funktionshinder och
med ett omfattande stödbehov i vardagen
(personkrets 3)

Detta kan man få hjälp med enligt LSS:
Verksamhet Råd och stöd (ges av personal från Västra
Götalandsregionen)
2. Personlig assistent
3. Ledsagarservice
4. Kontaktperson
5. Avlösarservice i hemmet
6. Korttidsvistelse utanför egna hemmet
7. Korttidstillsyn (fritids) efter skolan och vid lov
8. Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och
ungdomar
9. Boende för vuxna
10. Daglig verksamhet
1.

LSS: Lag om stöd och service för vissa
funktionshindrade
Hela livet!

LSS Verksamhet

Personlig assistans
Om man har ett stort och varaktigt funktionshinder
kan man få personlig assistans enligt LSS (lagen
om stöd och service åt vissa funktionshindrade).
Assistenten hjälper till med den dagliga livsföringen,
så att man kan leva ett så självständigt liv som
möjligt.

LSS Verksamhet

Korttidsvistelse utanför egna hemmet och
Korttidstillsyn (fritids) efter skolan och vid lov
• Skogsvägen ett korttidshem/fritids där föräldrar till barn och
ungdomar med olika slags funktionshinder får avlösning i
omvårdnadsarbetet.

• G-huset är ytterligare en lov- och fritidsverksamhet i form av en
ungdomsgård med vuxentillsyn. Verksamheten drivs av Götene
fritid/ungdom i ett samarbete med IFO och LSS.

• Linden har "öppet hus”-verksamhet i på måndagar klockan 16.3019.30 och Guffi har ungdomsverksamhet på onsdagar.

LSS Verksamhet

Boende, LSS gruppbostad
• Mandolingatan består av fyra tvårumslägenheter med tillhörande
uteplats med gemensamma utrymmen. I anslutning till gruppbostaden
finns två lägenheter, används till stödboende.

• Nygården består av fem tvårumslägenheter med tillhörande uteplats
med gemensamma utrymmen. Dessutom finns en fristående stuga i
nära anslutning till de övriga lägenheterna

• Skogstorp består av fem tvårumslägenheter med tillhörande
uteplats. Verksamhet är inriktad mot personer med autism i kombination
med förståndshandikapp. Finns inga gemensamma utrymmen. Arbetar
strukturerat med tydliggörande pedagogik.

LSS Verksamhet

Boende, servicebostad
• Doktorsvägen en servicebostad som består av sex lägenheter,
det finns inga gemensamma utrymmen.

• Postiljonen ett boende som består av fem lägenheter, riktar sig
till unga vuxna, det finns gemensamma utrymmen.
Personalgrupperna stöttar även personer som bor i egna lägenheter
ute i samhället.

LSS Verksamhet

Daglig verksamhet
• Café Helena ett café i Götene äldrecenter. Det finns gott hembakat
kaffebröd, matiga pajer, minipizzor med sallad, glass, dricka, kaffe mm.

• Linden kan man bland annat arbeta med data, väv, enklare montering,
drama/teater, skapande verksamhet, bad, olika former av
sinnesupplevelser med mera.

• Pellagården en verksamhet som riktar sig till personer med autism i
kombination med förståndshandikapp. Arbetar strukturerat med
tydliggörande pedagogik.

• Externa platser ett exempel: i en affär.

Handikappomsorg
Handikappomsorgen ger stöd och service till
personer med funktionsnedsättning.
Målet för insatserna är att personer med
funktionsnedsättning ska få samma rättigheter
och möjligheter som andra invånare i Götene
kommun.

Stöd till personer med psykiska
funktionshinder
• Stödgrupp arbetar med psykiatrisk hemsjukvård och andra
stödinsatser i hemmet, som kan erbjudas personer med långvariga
psykiska funktionshinder.
• Stödboende Vikingagatan ett stödboende för personer med
psykiska funktionshinder.
• Druvan en dagverksamhet vars målsättning är att erbjuda personer
med psykiska funktionshinder en naturlig träffpunkt i en trygg miljö.
• Trädgårdstjänst en daglig verksamhet som har mer arbetsliknade
upplägg/arbetsuppgifter.
• Fixartjänst, en servicetjänst som riktar sig till äldre för att förebygga
olyckor i hemmet.

Övrigt
• Bostadsanpassning: man kan få bostadsanpassningsbidrag
för åtgärder som är nödvändiga för att man ska kunna bo kvar i sitt
hem.

• Distriktssköterska inom LSS: distriktssköterskan inom LSS
ansvarar för kommunala hälso- och sjukvårdsinsatser riktade till
boende på grupp- och servicebostad.

• Syn- och hörselinstruktör: syn- och hörselinstruktören
samarbetar med syncentralen i Skövde och SRF lokalförening och bistår
syn- och hörselskadade vid träning i hemmiljö.

Detta har vi beskrivit
• Vem kan få stöd och hjälp enligt LSS?
• Vad man kan få hjälp med enligt LSS?
• Götene Kommun LSS Verksamheter
• Handikappomsorg

