
STÖD FÖR PERSONER MED 
FUNKTIONSNEDSÄTTNING



Du som har en funktionsnedsättning har möj-
lighet att ansöka om insatser för att kunna få 
leva ett så självständigt liv som möjligt och att 
kunna delta i samhällslivet. Insatser kan beviljas 
enligt socialtjänstlagen (SoL) eller Lag om stöd 
och service till vissa funktionshindrade (LSS). 

Du kan få stöd enligt LSS om du har:
•  en utvecklingsstörning, autism eller autism-
 liknande tillstånd
•  ett betydande och bestående begåvnings-
 mässigt funktionshinder efter hjärnskada 
 föranlett av  yttre våld eller kroppslig 
 sjukdom
•  andra varaktiga fysiska eller psykiska funk-
 tionsnedsättningar som inte beror på 
 normalt åldrande.

Om du inte tillhör någon av ovanstående per-
sonkrets kan du ansöka om insatser enligt SoL. 

Personlig assistans
Om du är under 65 år och på grund av din 
funktionsnedsättning behöver hjälp med dina 
grundläggande behov, det vill säga personlig 
hygien, måltider, på- och avklädning, förflytt-
ningar eller att kommunicera kan du få per-
sonlig assistans. Om ditt behov understiger 20 
timmar per vecka ansöker du hos kommunens 
LSS-handläggare. Om ditt behov överstiger 20 
timmar per vecka kan du även ansöka direkt 
hos Försäkringskassan.

Ledsagarservice
Om du behöver stöd att komma ut i samhället 
kan du få hjälp av en ledsagare. Ledsagaren är 
ett stöd för att du ska kunna ta dig till aktiviteter, 
tandläkare, affären och annat.

Kontaktperson
En kontaktperson fungerar som en medmän-
niska och ska hjälpa dig att förebygga eller bryta 
social isolering samt underlätta för dig att leva 
självständigt.

Avlösarservice i hemmet
Avlösare i hemmet kan du få både som regel-
bunden och tillfällig insats enligt LSS. 

Vem har rätt till insatser enligt LSS?
LSS är en rättighetslag. Det innebär att du som 
uppfyller kraven för att tillhöra lagens person-
krets har rätt att få vissa i lagen angivna insatser 
förutsatt att du har behov av insatsen och att 
insatsen inte kan tillgodoses på annat sätt.

Vad kan jag ansöka om?
Begäran kallas den ansökan som du gör för att 
få stöd och service enligt LSS.  Du, vårdnads-
havare eller god man kan begära insatser via 
Väsby direkt. Du kan göra både en muntlig och 
skriftlig begäran. 

DU KAN BEGÄRA FÖLJANDE INSATSER HOS KOMMUNEN

STÖD FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING

Insatsen kan beviljas närstående som vårdar sin 
maka/make/sambo/anhörig/barn med omfattande 
fysiska funktionsnedsättningar i hemmet. 

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet
Korttidsvistelse syftar till att avlasta dig som 
anhörig samt tillgodose behovet av miljöombyte, 
rekreation och personlig utveckling för dig som 
har en funktionsnedsättning. 

Korttidsvistelsen kan vara antingen på ett korttids-
hem, på ett läger eller i en annan familj

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år
Om du som förälder har en skolungdom över 12 år 
som på grund av sin funktionsnedsättning inte kan 
vistas ensam i hemmet före och efter skoldagen 
och under skollov, kan du ansöka om fritidsverk-
samhet.

Boende i familjehem eller i bostad med 
särskild service för barn och ungdomar 
Om ditt barn på grund av sin funktionsnedsättning 
och trots olika stödåtgärder inte kan bo hos er i 
föräldrahemmet finns gruppbostad och familjehem.



Bostad med särskild service för vuxna
Om du trots stöd, inte klarar ett vanligt boende 
kan du få en bostad med särskild service. De 
vanligaste boendeformerna är gruppbostad och 
servicebostad.

Gruppbostad
Riktar sig till dig med ett omfattande tillsyns- 
och omsorgsbehov dygnet runt och med behov 
av närhet till personal. Du bor i direkt anslutning 
till de gemensamma lokalerna i gruppbostaden.

Servicebostad
Du bor i egen lägenhet i nära anslutning till 
gemensamma lokalerna där tillgång till personal 
finns dygnet runt. Det är en mellanform mellan 
ett självständigt boende i egen lägenhet och en 
lägenhet i gruppbostad.

Daglig verksamhet
Daglig verksamhet är en sysselsättning för per-
soner med funktionsnedsättning med individu-
ellt anpassade arbetsuppgifter. Förutsättningen 
för att få daglig verksamhet är att personen är i 
yrkesverksam ålder (t.o.m. 67 år) saknar för-
värvsarbete och inte går på någon utbildning. 

Rådgivning och annat personligt stöd
Ansvar för habilitering har Stockholms läns 
landsting Här nedan har du länken där du kan 
få ytterligare information: http://habilitering.se/
home 

Om du inte ingår i personkretsen enligt LSS kan 
du ansöka om insatser enligt SoL, se nedan.

• hemtjänst
• avlösning i hemmet
• ledsagning
• dagverksamhet
• måltidslåda
• kontaktperson
• boendestöd
• daglig sysselsättning
• särskilt boende

YTTERLIGARE STÖD FÖR FUNKTIONSNEDSATTA OCH/ ELLER 
ANHÖRIGA
Anhörigkonsulent
I kommunen finns en anhörigkonsulent som bland annat erbjuder stöd i form av enskilda samtal 
och anhörigcirklar. Anhörigkonsulent nås på tfn 08-590 975 75.

Bostadsanpassning
Har du en bestående funktionsnedsättning som medför att du behöver anpassa din bostad, kan du 
söka bostadsanpassningsbidrag. Bidraget regleras av lagen om bostadsanpassningsbidrag.
Bidraget är avsett för personer med alla typer av bestående funktionsnedsättningar, till exempel 
rörelsehinder, nedsatt syn, utvecklingsstörning eller allergi.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD
Tandvårdsstöd
Du som omfattas av LSS kan få ekonomiskt stöd för tandvård. Tandvårdsstödet gäller också för 
dig som har ett omfattande vård- och omsorgsbehov och bor i särskilt boende eller får vård i 
hemmet. Du som behöver ett tandvårdsstödsintyg kontaktar din LSS-handläggare så kan de utfärda 
ett tandvårdsstödsintyg. Landstinget är huvudmannen för hälso- och sjukvården. Kontakta din 
ansvariga vårdcentral vid frågor kring t.ex. hjälpmedel, medicin, inkontinensskydd och läkarintyg. 

KULTUR- OCH FRITIDSSYSSELSÄTTNING FÖR DIG MED FUNK-
TIONSNEDSÄTTNING
Fritidsaktiviteter är viktigt eftersom de skapar gemenskap och ger bra förutsättningar för en för-
bättrad hälsa. Aktiviteterna ger en stor glädje och en struktur i vardagen men öppnar också nya 
möjligheter att se på sig själv och sin förmåga. 
Här nedan hittar du länken där du kan få ytterligare information om kultur- och fritidsaktiviteter 
för dig med funktionsnedsättning. 
www.upplandsvasby.se/funktionsnedsattning 

Fritidsnätet är en webbtjänst som samlar fritidsaktiviteter för barn, ungdomar och vuxna med 
funktionsnedsättning. Webbtjänsten är ett samarbete mellan ett flertal kommuner i Stockholms län 
samt Habilitering & Hälsa i Stockholms län.  Här nedan finner du länken till Fritidsnätet.
www.fritidsnatet.se

AVGIFTER OCH TAXOR
Insatserna enligt LSS är kostnadsfria. Däremot betalar du själv kostnaderna för bostad, mat, fri-
tidaktiviteter och resor. Insatser enligt SoL är avgiftbelagda med undantag av boendestöd, daglig 
sysselsättning och kontaktperson.



God man och förvaltare
En god man ska vara ett stöd för dig som på 
grund av sjukdom, psykisk funktionsnedsätt-
ning eller liknande förhållande behöver hjälp 
med att bevaka dina rättigheter, sköta din eko-
nomi eller sörja för din person. Du kan ansöka 
om god man hos överförmyndarnämnden. Om 
ett godmanskap inte skulle vara tillräckligt kan 
det finnas behov av att anordna förvaltarskap. 
Det finns en skillnad mellan ett godmanskap 
och ett förvaltarskap. Som god man måste den 
ha sin huvudmans samtycke. En förvaltare kan 
ensam bestämma över den enskildes ekonomi 
m.m.

Färdtjänst
Färdtjänst är en särskild kollektivtrafik för 
personer som på grund av funktionshinder har 
väsentliga svårigheter att resa med allmänna 
kommunikationer. Beslut om färdtjänst fattas 
av Färdtjänstavdelningen i Stockholm. 

Du kommer att få träffa en handläggare som 
utreder din funktionsnedsättning och din för-
måga att resa med kollektivtrafik. Alla hand-
lingar; läkarintyg, utredning, ansökan och 
fotografi skickas sedan från din hemkommun 
till färdtjänstavdelningen i Stockholm för 
beslut.

Riksfärdtjänst
Riksfärdtjänst vänder sig till dig som på grund 
av stor och varaktig funktionsnedsättning inte 
kan resa till normala resekostnader eller om 
resan inte kan utföras med hjälp av ledsagare. 
Riksfärdtjänst gäller för resor inom Sverige, 
till och från kommuner utanför Stockholms 
län. Ändamålet med resan ska vara rekreation, 
fritidsverksamhet eller någon annan enskild 
angelägenhet. Ansökan bör skickas till din 
LSS-handläggare, minst tre veckor innan öns-
kad avresa. Riksfärdtjänst kan göras med taxi, 
ett för ändamålet särskilt anpassat fordon eller 
med allmänna kommunikationer tillsammans 
med ledsagare.

ÖVRIGT ATT ANSÖKA OM

VIKTIGA KONTAKTUPPGIFTER
Via Väsby Direkt kan du ställa frågor gällande verksamheterna
Telefon: 08-590 970 00
Besök: Dragonvägen 86, kommunhusetsentrén
Mejl: vasbydirekt@upplandsvasby.se. 
Självbetjäning: elektronisk tjänst via kommunens hemsida www.upplandsvasby.se

Via Väsby Direkt når du även:
Anhörigkonsulent, LSS-handläggare, biståndshandläggare, bostadsanpassare och demenssamordnare.



upplandsvasby.se   •   08-590 970 00     
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