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Samhällsstöd 

i vuxenlivet

Föräldra- och

närståendeinformation

Habiliteringen

190523

Välkomna!

Det här kommer vi att prata om idag:

• Att bli myndig
• God man/förvaltare – fullmakt

• Lagstiftning
• Boende
• Sysselsättning: arbete/utbildning

• Körkort/parkeringstillstånd/färdtjänst
• Ekonomi
• Hälsa och sjukvård

• Anhörigstöd
• Intresseorganisationer

När vi gått igenom några punkter, tar vi kaffepaus

Att bli myndig

18 år, f ull rättshandlingsförmåga 

(äv en om man har fått en god 
man)

• Rösträtt

• Ingå av tal
• Ge bort/ta emot egendom
• Gif termål

”Omy ndigförklaring” gäller ej
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God man, förvaltare och fullmakt

• Innebär rätt att företräda annan. Fullmakten kan vara begränsad 
till visst område, visst ärende eller till viss tid.

• Utses av domstol för att utföra ett visst uppdrag

o Sörja för person
o Bevaka rätt
o Förvalta egendom

• Ansökan görs av enskild eller anhörig. 
Anmälan kan göras av sjukvård eller kommun.

• God man är en frivillig insats
• Läkarintyg krävs

• Om personen saknar förmåga att vårda sig eller sin egendom. 
• Tar över full rättshandlingsförmåga 

(utom rösträtt och rätten att gifta sig)
• Läkarintyg krävs

Fullmakt

God man 
(Föräldrabalken 

kap 4)

Förvaltare

LSS – Lag om Stöd och Service 
till vissa funktionshindrade

Vem gäller lagen för?

För att en person skall kunna få stöd enligt LSS måste den uppfylla 
kriterierna för att ingå i den personkrets som lagen omfattar:

1. Personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd.

2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässigt 
funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld 

eller kroppslig sjukdom.

3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder 
som uppenbart inte beror på normalt åldrande, om de är stora och 

förorsakar betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och därmed 
ett omfattande behov av stöd eller service (LSS 1 §)

Vilka insatser kan man ansöka om?
1. Rådgivning och annat personligt stöd 

(Västra Götalandsregionen är huvudman)

2. Personlig assistans

3. Ledsagarservice

4. Kontaktperson

5. Avlösarservice i hemmet

6. Korttidsvistelse utanför hemmet

7. Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år

8. Boende i familjehem eller bostad med 

särskild service för barn eller ungdom

9. Boende med särskild service för vuxna eller 

annan särskilt anpassad bostad för vuxna

10. Daglig verksamhet 

(endast personkrets 1 och 2)

Individuell plan enligt LSS 
och samordnad individuell 

plan (SIP) enligt SoL och 
HSL.



2021-09-21

3

• Motsvarande insatser enligt LSS 
kan även begäras enligt SoL

• Ex. hemtjänst, försörjningsstöd 
och boendestöd

Socialtjänstlagen (SoL)

Boende

Sysselsättning

• Gymnasium

• Gymnasiesärskola
• Riksgymnasium
• Komvux, Särvux, Lärvux
• Folkhögskola
• Universitet/Högskola

• Arbetsförmedlingens program och 

stödåtgärder
• Daglig verksamhet enligt LSS

Studier Arbete
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Egen bil eller färdtjänst

• Körkort

- Körkortstillstånd

- Mobilitetscenter i Göteborg

- Bilstöd

• Parkeringstillstånd

• Färdtjänst

• Sjukresor

Ekonomi
• Socialförsäkringar

- Omvårdnadsbidrag
- Merkostnadsersättning 

- Aktivitetsersättning (19-30 år)
- Sjukersättning
- Aktivitetsstöd/utvecklingsersättning

- Bostadstillägg eller bostadsbidrag
- Tillfällig föräldrapenning för ett barn som fyllt 16 år 

och som omfattas av LSS

• Studiestöd
- CSN, riksgymnasiebidrag (hörsel/döv och rörelsehinder)

• Kommunalt bistånd
- Försörjningsstöd

• Försäkringar
Des ignedby freepik.com

Hälsa och sjukvård

• 1177 Vårdguiden 

• Primärvård 

• Specialistsjukvård (psykiatrin, kirurgen, 

reumatologen, neurologen)

• Habiliteringen

• Taltjänst

• Nödvändig tandvård

• Ungdomsmottagningar/umo.se

Des ignedby freepik.com
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Anhörigstöd

• ”Socialnämnden ska erbjuda stöd för 
att underlätta för de personer som 
vårdar en närstående som är långvarigt 

sjuk eller äldre eller som stödjer en 
närstående som har funktionshinder”, 5 
kap.10 § SoL

• Anhörigstödjare/anhörigkonsulenter

Des ignedby freepik.com

Intresseorganisationer

Länkar
w ww.vgregion.se/hoh

w ww.forsakringskassan.se

w ww.socialstyrelsen.se

w ww.umo.se

w ww.arbetsformedlingen.se

w ww.csn.se

w ww.1177.se

w ww.konsumenternas.se

w ww.skolverket.se

w ww.folkhogskola.nu


