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Om du har en funktionsnedsättning 
kan du ha rätt att få stöd i din vardag. 

Det står i en lag som heter LSS 
- lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. 

Här kan du läsa om vilket stöd som 
du kan få av Ekerö kommun.  

LSS-insatser



Om du har en funktionsnedsättning 
kan du ha rätt att få stöd i din vardag. 

Det står i en lag som heter LSS 
- lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade. 

Här kan du läsa om vilket stöd som 
du kan få av Ekerö kommun.  

Om du behöver mycket stöd kan du få en 
personlig assistent, som hjälper dig med 
sådant du inte kan göra själv.

Du kan få hjälp med att:
• äta
• klä på dig
• duscha
• gå på toaletten
• prata med andra 

Ledsagaren kan hjälpa dig att komma 
ut i samhället. 

Du kan till exempel få hjälp med att:

• åka till platser du inte kan ta dig själv
• delta i en fritidsaktivitet
• besöka vänner
• promenera

Barnkonventionens artikel 23 handlar om att Sverige 
ska se till att barn med funktionsnedsättning får ett bra 
liv genom att kunna gå i skolan och delta i samhället 
på andra sätt. Barnet och barnets familj ska få den hjälp 
de behöver. 

Artikel 20 i konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning handlar om att Sverige ska 
se till att personer med funktionsnedsättning kan röra 
på sig på det sätt som de vill och när de vill. 

LSS-insatser Personlig assistans 

Ledsagarservice
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Din kontaktperson blir en kompis 
på din fritid. 

Ni gör saker tillsammans som du tycker om 
att göra, till exempel fikar eller går på bio. 

Du träffar din kontaktperson några gånger 
i månaden. Det är viktigt att ni trivs ihop. 

Ibland behöver dina föräldrar göra något 
utan dig. 

De kanske ska gå på ett möte, handla eller 
göra något med dina syskon. 

Då kan en avlösare komma hem till dig. 
Ni kan göra något tillsammans, till 
exempel baka eller titta på film.

Barnkonventionens artikel 31 handlar om att alla 
barn har rätt till lek, vila och fritid. 

Barnkonventionens artikel 3 handlar om barnets bästa. 
Politiker ska alltid tänka på vad som är bäst för barn 
när de bestämmer sådant som gäller barn. 

Kontaktperson

Avlösarservice 
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Korttidsvistelse betyder att du sover 
borta ibland. 

Det kan vara:

• i en annan familj
• på ett korttidshem
• på ett läger

På korttidshem och på läger finns det andra 
barn och ungdomar som du kan vara med. 

Du kan få nya kompisar och du får träna på 
att vara hemifrån. 

Om du är över 12 år och inte kan vara 
hemma själv efter skolan kan du få 
korttidstillsyn. 

Det är ett fritids där det finns andra 
ungdomar och personal. 

På lov kan du vara där hela dagen. 

Kontaktperson Korttidsvistelse 

Avlösarservice Korttidstillsyn 
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Om du behöver mycket stöd kanske du inte 
kan bo med din familj. 

Då kan du få bo:  
• på ett barn- och ungdomsboende.
 Där finns utbildad personal som ger dig  
 det stöd du behöver.
• i ett familjehem.
 Du bor då hos en annan familj. Din egen  
 familj kan hälsa på dig där och du kan åka  
 hem ibland. 

Om du har slutat gymnasiet och du på 
grund av din funktionsnedsättning inte 
kan få ett arbete så kan du beviljas daglig 
verksamhet. 

Syftet är att du ska ha något meningsfullt 
att göra på dagarna. Du kan till exempel 
måla, programmera eller något annat som 
du tycker om att göra. 

Artikel 19 i Konventionen om rättigheter för personer 
med funktionsnedsättning handlar om att Sverige ska 
se till att personer med funktionsnedsättning kan välja 
att leva i samhället som alla andra. 

Familjehem eller bostad 
med särskild service för 
barn och ungdom 

Daglig verksamhet 
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När du är vuxen och ska flytta hemifrån 
kan du, om du behöver stöd, få bo i en 
bostad med särskild service. 

Det finns tre olika sorters bostäder:

• Servicebostad med personal som kan ge  
 dig stöd hela dygnet.
• Gruppbostad för dig som har stort behov  
 av stöd hela dygnet.
• Annan bostad som är särskilt anpassad  
 efter ditt funktionshinder, till exempel   
 utan trösklar. Här finns ingen personal.

Familjehem eller bostad 
med särskild service för 
barn och ungdom 

Bostad med 
särskild service 

Daglig verksamhet 
Läs om hur 
du ansöker 
på nästa 
sida.
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Du eller dina föräldrar ringer 
kommunen för att få stöd eller 
information. 

Dina föräldrar träffar handläggaren 
som berättar vilket stöd som finns 
och hur man ansöker om det. 

Handläggare träffar dig och dina 
föräldrar och ställer frågor till er. 
Du får berätta om dig själv. 

Så här går en ansökan till:

2

1

3

Ansök om LSS-stöd
För att ansöka om stöd ring Ekerö direkt telefonnummer: 08-124 571 00
eller gå in på Ekerö kommuns hemsida www.ekero.se och klicka på 
e-tjänster-omsorg och hjälp högst upp på hemsidan. 

Du kan gå direkt till e-tjänster via denna länk: 
http://www.etjanster.ekero.se Klicka vidare till Omsorg och hjälp.

Ansök om LSS-stöd
För att ansöka om stöd ring Ekerö direkt telefonnummer: 08-124 571 00
eller gå in på Ekerö kommuns hemsida www.ekero.se och klicka på 
e-tjänster-omsorg och hjälp högst upp på hemsidan. 

Du kan gå direkt till e-tjänster via denna länk: 
http://www.etjanster.ekero.se Klicka vidare till Omsorg och hjälp.
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Handläggare läser i lagboken 
och tar reda på om du kan 
få stöd. 

Handläggaren skickar ett brev 
till dig och dina föräldrar. 
I brevet står det om du får stöd 
eller inte, och varför. 

Du och dina föräldrar 
bestämmer vilka som 
ska ge er stöd. 

Handläggare skriver ner vad 
du och andra har berättat. 

Handläggaren träffar dig 
ibland för att fråga hur 
stödet fungerar. 
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Läs mer om LSS-lagen på:  www.vardguiden.se 

Läs mer om Konventionen om rättigheter  för personer med 
funktionsnedsättning på:  www.regeringen.se 

Läs mer om Barnkonventionen på: www.unicef.se/barnkonventionen

Läs mer
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Synpunkter, klagomål och förslag
Ekerö kommun vill ge god omsorg och trygghet. 
Därför är det viktigt för oss att veta vad du tycker om den 
kontakt du har med oss.

Vi tar gärna emot synpunkter, klagomål och förslag för att 
kunna bli bättre! För att berätta vad du tycker kan du vända 
dig till din handläggare, enhetschef eller annan personal 
som du kommer i kontakt med.  

Det går även bra att lämna synpunkter via vår 
webbsida www.ekero.se via e-post info@ekero.se eller via 
brev: Ekerö kommun, Box 205, 178 23 Ekerö. 

Tack för att du hjälper oss! 

Läs mer om LSS-lagen på:  www.vardguiden.se 

Läs mer om Konventionen om rättigheter  för personer med 
funktionsnedsättning på:  www.regeringen.se 

Läs mer om Barnkonventionen på: www.unicef.se/barnkonventionen
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