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Arbete och  
sysselsättning
En funktionsnedsättning kan påverka din arbetsförmåga och du kan 
behöva extra stöd för att kunna arbeta. 

Kommunen medverkar och samarbetar med Arbetsförmedlingen för 
att du ska få hjälp, stöd och tillgång till arbetsrehabiliterande insatser 
som underlättar för dig att kunna komma ut på arbetsmarknaden.
Om du på grund av din funktionsnedsättning har svårt att klara ett 
arbete kan kommunen erbjuda annan sysselsättning som är anpassad 
efter dina förutsättningar. 

Information, stöd och bidrag genom Arbetsförmedlingen
Genom Arbetsförmedlingen kan du få hjälp att gå igenom dina förutsättningar  
för arbete, studier eller praktik. Du kan också få olika typer av stöd i arbetet. Till 
exempel kan en arbetsgivare få bidrag för att ge dig handledning och stöd på arbets-
platsen utifrån dina behov. När du börjar ett nytt arbete kan du få stöd för att lära 
dig arbetsmoment, rutiner och för att komma in i din arbetsgrupp. Arbetsförmed-
lingen kan också hjälpa dig med arbetshjälpmedel och anpassning av arbetsplastsen.
 
Om du har en praktikplats som kan övergå i anställning kan Arbetsförmedlingen 
samarbeta med arbetsgivaren kring anställningen.
 
Arbetsförmedlingen samverkar med skolan för att göra övergången från skola till 
arbete så smidig som möjligt. Du eller skolan kan kontakta Arbetsförmedlingen för 
vägledning eller information om hur du söker arbete. Om du går på gymnasiet kan 
du prata med kontaktpersonen för ungdomar med funktionsnedsättningar som finns 
på Arbetsförmedlingen i Uppsala. 
 
För mer information
Läs mer på www.arbetsformedlingen.se eller ring Arbetsförmedlingens kundtjänst, 
telefon 0771-416 416. 

Resa till och från arbetet
Om du är beviljad färdtjänst och behöver hjälp med resan till din arbetsplats kan 
kommunen hjälpa dig med resan. Du betalar då en avgift som motsvarar ett månads-
kort i kollektivtrafiken.

För mer information
Läs mer på www.uppsala.se eller kontakta kommunens färdtjänsthandläggare,  
telefon 018-727 16 00.
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IPS-arbetscoach
Du som har en psykisk funktionsnedsättning och som vill få ett arbete kan få 
stöttning i det av en IPS-arbetscoach. Genom individanpassat stöd ute på arbets-
platsen kan coachen stötta dig i att hitta, få och behålla ett arbete. (IPS står för 
Individual Placement and Support.) 

För mer information
Läs mer på www.vardochomsorg.uppsala.se under Arbete & sysselsättning.

Daglig verksamhet enligt LSS
Daglig verksamhet är sysselsättning som utformas med hänsyn till din funktions-
nedsättning, dina förmågor och dina behov. Du som är mellan 18 och 67 år och 
omfattas av LSS personkrets 1 eller 2 (läs om LSS personkrets på sidan x), och 
inte arbetar eller studerar har rätt till daglig verksamhet.

När du har fått ett beslut om daglig verksamhet kan du välja vem som ska utföra 
tjänsten. Du väljer bland de utförare som kommunen har godkänt.  
På www.uppsala.se/dagligverksamhet kan du läsa mer.

Avgifter och resor
Att vara på daglig verksamhet kostar inget. Om du har färdtjänst kan du även 
beviljas resor till och från daglig verksamhet. Resorna kostar lika mycket som ett 
30-dagarskort i kollektivtrafiken. 

För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.
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Boende
Om din funktionsnedsättning gör att du har svårt att klara dig själv 
i egen bostad finns det olika insatser som kommunen kan hjälpa till 
med. Det kan handla om att få bostaden anpassad efter dina behov 
eller att flytta till ett boende med stöd från personal. För barn och 
unga som inte kan bo kvar hos vårdnadshavare finns också möjlighet 
att få hjälp med annat boende.

Hyresbostäder
Det kan vara lång väntetid för att få en hyreslägenhet i Uppsala. Därför är det 
viktigt att du anmäler dig till de hyresbostadsföretag du är intresserad av i god 
tid. Hos Uppsalahem kan man ställa sig i kö när man har fyllt 16 år, hos övriga 
hyresvärdar när man har fyllt 18 år. På www.uppsala.se/hyresvardar kan du läsa 
mer om vilka hyresvärdar som finns i Uppsala. 

Bostadsanpassning
Du som på grund av bestående funktionsnedsättning behöver få din bostad  
anpassad eller ombyggd kan söka bidrag från kommunen för detta. 

För mer information och ansökan
Kontakta arbetsterapeut eller enheten för bostadsanpassningsbidrag,  
telefon 018-727 44 26. Du kan också gå till www.uppsala.se/bostadsanpassning 
för att ladda ner ansökningsblanketten.

Boenden för barn och unga
Du som är under 20 år och som på grund av din funktionsnedsättning inte kan bo 
kvar hos dina vårdnadshavare kan få hjälp med annat boende under en period. Det 
finns olika lösningar och vilken som kan bli aktuell för dig beror på din situation 
och dina behov. Myndigheten för barn och unga 0-20 år, utreder din och familjens 
situation och beslutar sedan i samråd med er vilken lösning som passar bäst.

Familjehem 
Familjehem är till för dig som inte kan bo kvar hos dina vårdnadshavare trots 
olika stödinsatser. Istället bor du hos en annan familj under en kortare eller längre 
period. De som tar emot dig är familjer eller vuxna som har en stabil livssituation 
och som kan ge dig tid och engagemang. Alla familjehem godkänns av kommunen 
och samarbetar med den. 

För mer information 
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.
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Bostad med särskild service 
Bostad med särskild service är till för dig som är berättigad till stöd enligt LSS. 
Här bor du tillsammans med andra barn eller ungdomar och har tillgång till  
personal dygnet runt. Servicen utformas utifrån dina behov.

Avgifter
För personer under 18 år är vårdnadshavarna skyldiga att efter förmåga bidra till 
kommunens kostnader för omvårdnaden. Från den 1 juli det år personen fyller 19 
har kommunen även rätt att ta ut hyra.

För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Hem för vård eller boende (HVB) 
HVB är till för dig som har en hemsituation som inte fungerar eller som har  
egna problem du behöver hjälp med. Du bor med andra ungdomar och det finns 
personal dygnet runt som ger stöd och hjälper dig att hantera dina svårigheter.

Avgifter
Vårdnadshavare är skyldiga att efter förmåga bidra till kommunens kostnader för 
barnet. En utredning om vårdnadshavarnas betalningsförmåga görs därför alltid.

För mer information 
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Bostad med särskild service – vuxna
Bostad med särskild service för vuxna är en bostad med individuellt anpassat 
stöd. Det kan bli aktuellt om du trots stöd inte kan bo i eget boende. Det är  
kommunen som anvisar bostaden. I bostad med särskild service ingår även  
omvårdnad och kultur- och fritidsaktiviteter. Där finns också tillgång till  
arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. De kan hjälpa till med hälso-  
och sjukvårdsinsatser, som till exempel träningsprogram, hjälpmedel och  
medicinhantering.

En bostad med särskild service kan vara utformad på olika sätt:

Gruppbostad
Gruppbostäder kan bestå av ett samlat boende där alla lägenheterna har direkt 
kontakt med gemensamma utrymmen. De kan också vara av trapphusmodell där 
alla bor i samma trappuppgång med tillgång till gemensamma utrymmen.  
Personal finns tillgänglig större delen av dygnet i de flesta gruppboenden. 

Stödboende med servicebas
Stödboende är en lägenhet som är anvisad av kommunen. Lägenheten ligger nära 
en servicebas med gemensamma utrymmen. Vid servicebasen finns en personal-
grupp som ger individuellt stöd större delen av dagen.
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Boende för personer med psykisk funktionsnedsättning
Det finns särskilda boenden för personer med psykisk funktionsnedsättning. 
Dessa boenden kan vara utformade antingen som gruppbostäder eller  
stödboenden (se sidan 7).

Annan särskilt anpassad bostad enligt LSS
Annan särskilt anpassad bostad är en lägenhet som har en viss grundanpassning 
för personer med funktionsnedsättning. Omvårdnad, service och fritidsaktiviteter 
ingår inte i insatsen utan beviljas vid behov enligt LSS eller socialtjänstlagen. 

Avgifter
Du betalar själv din hyra. I boende för personer med psykisk funktions- 
nedsättning betalar du också en omvårdnadsavgift.

För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Hem för vård eller boende (HVB) – vuxna
Om du behöver mer vård, stöd och rehabilitering än vad som kan tillgodoses  
genom boende och stödinsatser i hemmet kan du beviljas hem för vård eller  
boende, HVB. Placeringen är tidsbestämd och utgår från dina behov. Målet är  
att du ska kunna återvända till en vanlig bostad eller en bostad med särskild  
service. 

Avgifter
Vid vistelse på HVB betalar du hyra, omvårdnadsavgift och din matkostnad.

För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, se kontaktuppgifter på sidan 31.
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Ekonomi
En funktionsnedsättning påverkar ofta ekonomin på olika sätt.  
Vissa av de insatser som kommunen erbjuder är kostnadsfria  
medan du betalar en avgift för andra. Om du har svårt att sköta  
din ekonomi eller att få pengarna att räcka finns möjlighet till  
rådgivning eller annan hjälp. En funktionsnedsättning kan också 
göra att du är berättigad till ersättning från försäkringskassan.

Avgifter för vård och omsorg
Vissa stödinsatser betalar du en avgift för. Alla avgifter beräknas individuellt  
och grundar sig på din totala inkomst, eventuellt bostadsbidrag och din hyra. 
Avgiftsnivåerna uppdateras varje år. 

För mer information
På www.uppsala.se/omsorg kan du läsa mer. Har du frågor kring din avgift kan 
du kontakta din avgiftshandläggare, namn och telefonnummer finns på fakturan.

Ersättning från försäkringskassan
Försäkringskassan betalar ut ersättning till dig som inte kan arbeta eller som 
behöver mycket stöd för att kunna arbeta. De kan också ge bidrag till dig som har 
barn med särskilda behov. Vilken typ av ersättning som kan bli aktuell beror på 
din situation.

Sjukersättning
För dig mellan 30 och 64 år som troligen inte kommer att kunna arbeta på grund 
av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Aktivitetsersättning
För dig mellan 19 och 30 år som troligen inte kan arbeta på minst ett år på grund 
av sjukdom, skada eller funktionsnedsättning.

Handikappersättning
För dig över 19 år som behöver hjälp i vardagen för att kunna arbeta eller studera, 
och som har merkostnader på grund av sjukdom eller funktionsnedsättning.

Vårdnadsbidrag
För dig som har barn med särskilt behov av tillsyn och vård eller som har stora 
merkostnader på grund av ditt barns sjukdom eller funktionsnedsättning. 

Bilstöd
Se under Resor på sidan 16. 



10

Ersättning för personlig assistans
Se under Stöd i vardagen på sidan 20.

För mer information och ansökan
På www.forsakringskassan.se kan du läsa mer.

Försörjningsstöd
Du som inte har möjlighet att försörja dig på egen hand kan ha rätt till  
försörjningsstöd. Stödet ska ge dig en skälig levnadsnivå och täcka rimliga  
kostnader för bland annat mat, bostad och hygien. Socialtjänstlagens  
bestämmelser innebär att det kan ställas krav på dig för att du ska få  
försörjningsstöd. Du som är arbetsför är till exempel skyldig att söka arbete.

För mer information
Läs mer på www.uppsala.se/forsorjningsstod eller kontakta försörjningsstöds- 
enheten, telefon 018-727 62 00.

Donationsstiftelser
Du som är folkbokförd i Uppsala kommun kan söka bidrag ur kommunens  
donationsstiftelser. Stiftelserna vänder sig bland annat till personer med  
funktionsnedsättning. Utdelningsbeloppen brukar vara cirka 500 – 1 500 kronor.  
Vanliga ändamål är glasögon, tandvård, vinterkläder eller liknande. 

För mer information
Kontakta kommuninformationen, telefon 018-727 18 10.

Budgetrådgivning
Konsument Uppsala kan hjälpa dig att göra en budget om det är svårt att få  
pengarna att räcka till. Konsument Uppsala finns på Stadsbiblioteket,  
Svartbäcksgatan 17. Du kan boka tid eller få telefonrådgivning på  
telefon 018-727 18 23.

God man 
Om du inte kan ta hand om dig själv, din ekonomi eller din egendom på grund 
av sjukdom, psykisk funktionsnedsättning eller liknande kan du ansöka om god 
man. En god man är en särskilt utsedd person som ska vara ett stöd för dig och 
hjälpa dig att bevaka dina intressen. Personen kan till exempel se till att räkningar 
betalas, att du får rätt vård och omsorg, rätt boende samt de bidrag som du har 
rätt till. Att få en god man är frivilligt och du har alltid kvar din rätt att bestämma 
själv. Beslut om att få god man fattas av tingsrätten.

För mer information och ansökan
Kontakta överförmyndarförvaltningen i kommunen, telefon 018-727 24 60. 
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Fritid & kultur
Alla har rätt till en meningsfull tillvaro och fritid. En funktions- 
nedsättning kan innebära att du behöver stöd och hjälp för att hitta 
och kunna delta i kultur- och fritidsaktiviteter som passar dig.  
Kommunen arrangerar egna aktiviteter och mötesplatser och deltar 
också i nätverk som jobbar med dessa frågor.

Fritid för alla
Fritid för alla är ett nätverk för fritids- och kulturfrågor. I nätverket ingår ideella  
föreningar, studie- och idrottsförbund, Uppsala kommun och landstinget. På 
nätverkets webbplats www.fritidforalla.se finns bland annat ett aktivitetsregister 
med aktiviteter som är speciellt anordnade eller anpassade för personer med olika 
funktionsnedsättningar. 

Föreningsliv
Det finns många olika föreningar i Uppsala. En del arbetar för att tillvarata olika 
gruppers intressen medan andra anordnar aktiviteter inom särskilda områden som 
till exempel idrott, natur eller kultur.

HSO (Handikappförbundens samarbetsorgan) är en paraplyorganisation för olika 
förbund för personer med funktionsnedsättning. På www.uppsala.hso.se kan du 
läsa mer om HSO i Uppsala.

Kultur i vård och omsorg
Kultur i vård och omsorg erbjuder kulturupplevelser för vuxna som har stöd från 
kommunen. Programmet är varierat och innehåller bland annat musik, teater, dans 
och film.  

För mer information
Kontakta kultursekreteraren, telefon 018-727 17 20.

Träffpunkter och mötesplatser
Det finns flera träffpunkter och mötesplatser för dig med psykisk eller fysisk funk-
tionsnedsättning. Några drivs i kommunal regi, andra av ideella organisationer.

För mer information
Läs mer på www.uppsala.se under Stöd och omsorg/Funktionsnedsättning.
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Förskola, skola  
& utbildning
Om du eller ditt barn har en funktionsnedsättning som gör det svårt 
att delta i verksamheten i förskola eller skola finns möjligheter till  
extra stöd eller särskola, beroende på vilken hjälp du behöver. Det 
gäller såväl barn och unga som vuxna som vill studera vidare.

Förskola 
Om ditt barn av fysiska, psykiska eller andra skäl behöver särskilt stöd i sin  
utveckling ska förskolechefen i enlighet med skollagen se till att hon eller han  
får det. Stödet kan bestå av extra personal, anpassad lokal eller hjälpmedel av  
olika slag.

Om barnet behöver mer stöd än vad en vanlig förskoleavdelning kan erbjuda kan 
hon eller han få plats på en resursavdelning. Resursavdelningarna har personal 
med särskild kompetens, mindre barngrupper och anpassade lokaler.

För mer information och ansökan
Kontakta chefen på din förskola eller antagningsenheten. Ansökan om plats på  
resursavdelning kan du göra hos antagningsenheten, telefon 018-727 00 00 (växel).

Grundsärskola
Grundsärskolan är till för barn som har svårt att klara grundskolans mål på grund 
av utvecklingsstörning eller hjärnskada. Barnet kan antingen gå i en grundsärskole- 
klass med andra elever som har liknande behov eller gå i en grundskoleklass och 
bli bedömd utifrån grundsärskolans kursplan.

För mer information och ansökan 
Läs mer på www.uppsala.se under Förskola och skola/Grundskola. Föräldrar  
kan ansöka om plats i grundsärskola hos utbildningsförvaltningen,  
telefon 018-727 00 00 (växel). 

Gymnasiesärskola
Om du har en utvecklingsstörning som gör att du inte klarar gymnasieskolans 
kunskapskrav, kan du få gå i gymnasiesärskolan. Den är frivillig och avgiftsfri. 
Gymnasiesärskolan erbjuder både nationella och individuella program.  
I gymnasiesärskolan kan du gå i fyra år.
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Elever som har gått grundsärskolan kan förutom ovanstående program gå på  
något av introduktionsprogrammen: yrkesintroduktion, individuellt alternativ  
eller språkintroduktion.

För mer information
Vänd dig till antagningsenheten, telefon 018-727 20 50. Du kan också läsa mer på 
www.uppsala.se under Förskola och skola/Gymnasieskola.

Elevassistent
En elevassistent kan hjälpa en eller flera elever som behöver stöd för att klara 
skolan. Assistenten hjälper till på lektionerna och i andra sammanhang, beroende 
på elevens funktionsnedsättning.

För mer information  
Det är skolans rektor som bedömer behov och som beviljar elevassistent i skolan. 
Hon eller han kan också ge mer information.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år 
Se under Stöd i vardagen på sidan 18.

Lärvux 
Lärvux riktar sig till dig som är över 20 år och har en utvecklingsstörning, autism 
eller en förvärvad hjärnskada. Lärvux utgår från dina förutsättningar och behov. 
Utbildningen ska ge dig de kunskaper som behövs för att du ska klara boende, 
fritid och arbete eller fortsatta studier.

Du kan även gå på något av introduktionsprogrammen: yrkesintroduktion,  
individuellt alternativ eller språkintroduktion. 

Lärvux ges idag av Vuxenutbildningen Linné.

För mer information
På www.vux.uppsala.se kan du läsa mer.

Folkhögskola
När du har gått ut gymnasiet eller gymnasiesärskolan, har du möjlighet att  
fortsätta studera på folkhögskola. Det finns många folkhögskolor runt om i  
Sverige. Skolorna har olika inriktningar och kurser. Utbildningen utgår från  
vad du behöver, vad du kan sen tidigare och vad du har varit med om i livet.  
Folkhögskolorna bestämmer själva hur de tar in elever och hur de undervisar.  
Det går att bo på nästan alla folkhögskolor.

För mer information
Du kan läsa mer på www.folkhogskola.nu och du kan också få mer information 
av studie- och yrkesvägledaren på din skola. 
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Hälsa
Kommunen och landstinget har ett delat ansvar för hälso- och  
sjukvård, inklusive rehabilitering. Dina behov och situation avgör 
vem du ska vända dig till när du behöver hjälp i form av sjukvård, 
träning eller hjälpmedel.

Friskvård 
En hälsosam livsstil ger ökad livskvalitet och förebygger ohälsa. Att leva ett 
hälsosamt liv är ett personligt ansvar för var och en av oss. Det kan bland annat 
handla om bra matvanor, att regelbundet röra på sig och att ha sociala kontakter. 
I Uppsala finns ett varierat utbud av olika friskvårdsaktiviteter. Försök hitta det 
som passar dig.

Arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska
Arbetsterapeut
Om du behöver hjälp för att klara dina vardagliga aktiviteter kan du kontakta  
en arbetsterapeut inom kommunen. Arbetsterapeuten kan hjälpa till med  
rehabilitering eller hjälpmedel och bedömer även behovet inför ansökan av  
bostadsanpassning.

Sjukgymnast/fysioterapeut
Om du behöver gånghjälpmedel eller träning under en längre tid kan du kontakta 
en sjukgymnast inom kommunen.  

Vid åkommor som kan behandlas med tidsbegränsad sjukgymnastik, till exempel 
ryggskott eller en vrickad fot, ska du kontakta sjukgymnast inom landstingets 
primärvård. Landstinget ansvarar också för specialiserad rehabilitering.

Sjuksköterska
Sjuksköterskor finns både inom kommunen och inom landstinget. Du som har 
fyllt 17 år och som behöver sjukvård i hemmet under en längre tid (mer än 14 
dagar) kan vända dig till en sjuksköterska inom kommunen.  

För mer information
Om du är osäker på hur du når kommunal sjukgymnast eller sjuksköterska så 
kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.
På www.lul.se kan du läsa mer om landstingets verksamhet.

Hjälpmedel
För dig som har en funktionsnedsättning eller en långvarig sjukdom finns en 
mängd olika hjälpmedel. 
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Kommunen har ansvar för att låna ut hjälpmedel till personer över 21 år med 
rörelsehinder eller kognitiv funktionsnedsättning. 

Landstinget har ansvar för att låna ut hjälpmedel till barn och unga, upp till och 
med 20 år, samt syn- hörsel- tal- och kommunikationshjälpmedel för både barn 
och vuxna.

Om du behöver ett hjälpmedel ska du vända dig till en arbetsterapeut eller en 
sjukgymnast som har rätt att förskriva hjälpmedel, en så kallad förskrivare.

För mer information
Om du är osäker på vem du ska vända dig till kan du kontakta kommunens  
biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Tandvårdsstöd
Du som har ett stort och långvarigt behov av vård- och omsorgsinsatser på  
grund av sjukdom, skada eller ålderdom kan ha rätt till ett intyg om nödvändig 
tandvård. Det kan också gälla dig som har insatser enligt LSS eller som har en 
omfattande psykisk funktionsnedsättning. Intyget gör att kostnaderna för tand-
vården blir lägre och ger dessutom möjlighet till ett kostnadsfritt hembesök av 
tandhygienist som bedömer munhälsan en gång om året. 

Avgifter
Den som har ett intyg om nödvändig tandvård betalar enligt hälso- och sjuk- 
vårdens avgiftsregler och med högkostnadsskydd. 

För mer information
På landstingets webbplats www.1177.se kan du läsa mer. För frågor om intyget 
kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Vårdguide och sjukvårdsrådgivning
På Vårdguiden www.1177.se får du allmänna råd om hälso- och sjukvård. Du kan 
också ställa en fråga anonymt och få svar av läkare eller sjuksköterska. Om du 
har blivit sjuk och behöver råd av en sjuksköterska kan du ringa sjukvårdsråd- 
givningen på telefon 1177 dygnet runt.

Specialiserat stöd som landstinget erbjuder
På landstingets habilitering kan du som har en kognitiv eller fysisk funktions- 
nedsättning få specialiserat stöd. 

Landstinget har flera särskilda mottagningar och team, bland annat för personer 
med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar. På landstingets webbplats  
www.lul.se kan du läsa mer.
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Resor
Om du på grund av din funktionsnedsättning har svårt att resa,  
korta eller långa sträckor, finns olika sorters hjälp att få. 

Bilstöd
Bilstöd är bidrag till dig som har en funktionsnedsättning och har stora svårigheter 
att röra dig. Bilstödet ska göra det lättare att köpa eller anpassa en bil efter dina 
behov. Du kan också få bidraget om du har ett barn med funktionsnedsättning.  
Det är Försäkringskassan som beslutar om rätt till bilstöd och bidragets storlek. 

För mer information
På www.forsakringskassan.se under Funktionsnedsättning kan du läsa mer.

Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
Du som har ett varaktigt rörelsehinder som gör att du har mycket svårt att gå kan 
ha rätt till ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Med tillståndet kan du  
parkera på kommunens parkeringsplatser som är reserverade för rörelsehindrade.

För mer information och ansökan
Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen – parkeringstillstånd för rörelsehindrade, 
telefon 018-727 00 00 (växel). Du kan läsa mer på www.uppsala.se under Trafik 
och gator.

Färdtjänst och riksfärdtjänst
Du som har en långvarig funktionsnedsättning och mycket svårt att förflytta dig på 
egen hand eller att resa med kollektivtrafiken kan ha rätt till färdtjänst. Färdtjänst  
gäller för resor inom Uppsala och Knivsta kommun.

Om du har ett stort funktionshinder och har haft det i minst tolv månader kan du  
ansöka om riksfärdtjänst för resor utanför kommunen. Du kan få riksfärdtjänst om  
du till exempel måste resa på ett särskilt dyrt sätt eller om du behöver hjälp av en  
ledsagare under själva resan.

Avgifter
För resa med färdtjänst eller riksfärdtjänst betalar du en egenavgift.

För mer information och ansökan
Kontakta färdtjänstinformationen, telefon 018-727 16 00.  
På www.uppsala.se/fardtjanst kan du läsa mer.

Sjukresor
Vid resor till läkare, sjukgymnast, tandläkare, habilitering och liknande, kan du 
anlita sjukresor hos Landstinget. Ring beställningscentralen, telefon 0771-99 90 00.
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Stöd i vardagen
Vardagen kan innebära en mängd utmaningar för dig som har en 
funktionsnedsättning. Dessa varierar beroende på din funktionsned-
sättning och din livssituation i övrigt. Kommunen kan erbjuda olika 
stödinsatser utifrån ditt behov.

Avlösning i hemmet
Du som blir vårdad av anhörig i hemmet kan ansöka om avlösning. Det innebär 
att någon kommer hem till er och ger stöd och hjälp så att din/dina anhöriga kan 
lämna hemmet för att koppla av eller göra någon egen aktivitet. Avlösning kan 
ges för vård av barn och vuxna. Det kan vara enstaka gånger eller regelbundet.

Kommunens anhörigcentrum kan också hjälpa till med avlösning och möjlighet 
till egen tid i vissa fall, se under Stöd till anhöriga på sidan 20.

Avgifter
För vissa typer av avlösning betalar du en avgift.

För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Boendestöd
Boendestöd är ett stöd för dig med psykisk funktionsnedsättning, i och utanför 
din egen bostad. Av boendestödjaren får du hjälp att själv klara ditt vardagsliv. 
Målet är att du ska behålla och utveckla dina egna förmågor för att kunna leva 
ett så självständigt liv som möjligt och delta i samhällslivet. Boendestödjaren kan 
också förmedla kontakt med arbetsterapeut, sjukgymnast och sjuksköterska. 

Avgifter
Boendestöd är kostnadsfritt.

För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Hemtjänst
Du som bor hemma och behöver hjälp i det dagliga livet kan ansöka om hem-
tjänst. Hemtjänsten kan hjälpa dig med servicetjänster (städning, tvätt, handling, 
matlåda och social samvaro) och personlig omvårdnad. För att få hemtjänst ska du 
göra en ansökan. En biståndshandläggare utreder dina behov och beslutar om du 
har rätt till hemtjänst och i så fall vad du kan få hjälp med.
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Du som har beslut om hemtjänst kan själv välja vem som ska utföra den. Du väljer 
bland de utförare som kommunen har godkänt. 

Avgifter
För hemtjänst betalar du en avgift efter fastställd taxa. 

För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.  
Du kan också läsa mer på www.uppsala.se/hemvard 

Hikikomori – stöd till den som drar sig undan
Om du eller någon du känner isolerat sig hemma under en längre tid, finns det 
stöd att få genom Hikikomori. Där kan du som är över 18 år få hjälp att i din egen 
takt komma vidare för att bryta isolering, rädslor och få en fungerande vardag. 
Det är frivilligt och kostnadsfritt.

För mer information och kontakt
Läs mer på www.vardochomsorg.uppsala.se under Personligt stöd/Öppenvård.

Kontaktperson
En kontaktperson ska vara ett personligt stöd för dig. Kontaktpersonen ska stötta 
dig i personliga angelägenheter och hjälpa till på olika sätt.

Kontaktpersonen kan även vara en vän för dig som saknar gemenskap med andra 
från arbetslivet eller fritidsaktiviteter. 

Avgifter
Att ha kontaktperson är avgiftsfritt.

För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år
Korttidstillsyn är en förlängd barnomsorg. Alla skolpliktiga barn har rätt till  
barnomsorg till och med 12 års ålder. Skolungdom över 12 år som omfattas av 
LSS kan få förlängd barnomsorg i anslutning till skoldagen och under lov.

Avgifter
Själva barnomsorgen är avgiftsfri men vårdnadshavare betalar för mellanmål och 
lunch under lovdagar.

För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.
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Korttidsvistelse
Korttidsvistelse innebär att du tillfälligt kan vistas på ett korttidshem, hos en 
stödfamilj eller delta i lägerverksamhet. Anledningen kan vara att du behöver 
återhämtning, miljöombyte eller rekreation. Genom korttidsvistelse kan anhöriga 
också få avlösning och utrymme för avkoppling.

Avgifter
För vissa typer av korttidsvistelser betalar du omvårdnadsavgift. För barn och 
ungdomar upp till 21 år tas en måltidsavgift ut. 

För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Ledsagarservice
Behöver du hjälp att ta dig till olika aktiviteter utanför hemmet kan du ha rätt  
till ledsagarservice. Tillsammans med en ledsagare kan du till exempel delta i 
fritidsaktiviteter, gå på teater, besöka vänner eller bara promenera. 

Du som beviljats ledsagarservice och är 21 år eller äldre väljer själv vem som ska 
utföra tjänsten. Du väljer bland de utförare som kommunen har godkänt. 

För barn och ungdomar med diagnosen autism kan ledsagare och avlösning i 
hemmet samordnas för större kontinuitet och trygghet. 

Avgifter
Du betalar ingen avgift för ledsagarservice. Du betalar själv för de aktiviteter du 
genomför men inte för ledsagarens utgifter. 
 
För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Närvårdsteamet NPF 
Närvårdsteamet för neuropsykiatriska funktionsnedsättningar är en form av stöd 
till dig som har eller tror dig ha ADHD, autismspektrumtillstånd eller liknande. 
Där kan du som är över 18 år få stöd och strategier som hjälper dig att hantera din 
vardag. Du kan också få hjälp med samordning av olika insatser.

För mer information och ansökan
Telefon: 018-727 05 68, du kan också läsa mer på  
www.vardochbildning.uppsala.se under Personligt stöd/Öppenvård.
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Personlig assistans
Om du har omfattande funktionsnedsättningar som gör att du behöver hjälp  
av mycket personlig karaktär stora delar av dygnet kan du ha rätt till personlig as-
sistans. Det kan vara aktuellt om du behöver hjälp med dina grundläggande behov: 
att klä på dig, äta, sköta din hygien eller att kommunicera med andra.

För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Om dina behov av hjälp för de grundläggande behoven överstiger 20 timmar i  
veckan kan du även ansöka om personlig assistans hos Försäkringskassan.  

Val av assistansanordnare
Du som har blivit beviljad personlig assistans kan själv välja vem som ska utföra 
assistansen: kommunens utförare, ett privat företag eller ett kooperativ. Det finns 
även möjlighet att själv vara arbetsgivare för sina assistenter. 

Privata företag och kooperativ hittar du genom att söka på personliga assistenter 
eller assistansanordnare i Inspektionen för vård och omsorgs SoL och LSS-register. 
Det hittar du via www.ivo.se

Personligt ombud
Personligt ombud kan hjälpa dig som har en psykisk funktionsnedsättning i dina 
kontakter med myndigheter, exempelvis hälso- och sjukvården, socialtjänsten,  
Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Verksamheten drivs av Sofrosyne AB.

För mer information och kontakt
Kontakta Sofrosyne AB, telefon 0735-18 76 10.  

Stöd till anhöriga
Du som vårdar eller stödjer en närstående som har en funktionsnedsättning,  
psykisk ohälsa eller är långvarigt sjuk kan få stöd för att själv orka och må bra.  
Det kan handla om samtalsstöd, friskvård eller att träffa andra i liknande situation 
för att utbyta erfarenheter. Kommunens anhörigcentrum förmedlar kunskap och  
är en mötesplats för alla som vårdar eller hjälper någon över 21 år.

Avgifter
För vissa specialarrangemang får man betala en avgift, annars är anhörigstöd  
kostnadsfritt.

För mer information
Kontakta anhörigcentrum som finns på S:t Persgatan 10 A, i S:t Per gallerian,  
telefon 018-727 92 00.
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Kostnadsfri avlösning – egen tid för dig som vårdar
Du som hjälper eller vårdar en närstående över 21 år kan få möjlighet till egen tid 
upp till 24 timmar i månaden under dagtid, kväll och helg. Du får då hjälp av en 
anhörigstödjare som kommer hem och tar hand om din närstående medan du kan 
få en paus utanför eller i hemmet, 

För mer information
Kontakta anhörigcentrum, telefon 018-727 92 00. 
Läs mer om avlösning i hemmet som ges som LSS-insats på sidan 17.

Trygghetslarm och trygghetsjour
Med hjälp av ett trygghetslarm kan du tillkalla hjälp alla tider på dygnet. Larmet 
har du alltid på dig, till exempel runt handleden. Genom att trycka på det får du 
röstkontakt med trygghetsjouren som kan tillkalla hemtjänst eller hemsjukvård 
vid behov. 

Avgifter
Du betalar en avgift för trygghetslarm. 

För mer information och ansökan
Du som behöver trygghetslarm kan ansöka om det hos kommunens  
biståndshandläggare. Du kommer i kontakt med dem genom  
Seniorguide Uppsala, 018-727 65 00. 
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Allmänna råd & tips
Förutom de insatser som kommunen kan erbjuda finns flera tjänster 
och hjälpmedel för dig som har en funktionsnedsättning. 

Appar som stöd
Det finns flera användbara appar för mobiltelefon och surfplatta.  
På webbsidan Appar som stöd kan du hitta information kring appar som stöd  
för kommunikation, tid och planering. Läs mer på www.appstod.se 

Arbetsterapeuter kan ge tips på fler användbara appar, både för barn, unga och 
vuxna.

Konsumentrådgivning
På Konsument Uppsala kan du få konsumentinformation och budget- och skuld-
rådgivning. Konsument Uppsala finns på Stadsbiblioteket, Svartbäcksgatan 17, 
telefon 018-727 18 20. 

Rådgivning och annat personligt stöd enligt LSS
Landstinget erbjuder rådgivning och annat personligt stöd. Det ges av personal 
med särskild kunskap utifrån psykologiska, sociala, medicinska och pedagogiska 
aspekter av funktionsnedsättningen.
 
För mer information och ansökan
Läs mer på www.lul.se/lss eller kontakta Landstingets LSS-enhet,  
telefon 018-611 62 15. Ansökan görs hos landstingets LSS-handläggare.

Tolktjänster
Annat språk
Du som behöver språktolk vid dina kontakter med kommunen har rätt till det.  
Säg till den du ska träffa om du behöver tolk. Däremot har inte kommunen ansvar 
för att översätta handlingar eller dokument, som till exempel läkarintyg. 

Teckentolk/skrivtolk
Landstingets tolkcentral erbjuder tolkservice till dig som är döv, dövblind,  
vuxendöv eller hörselskadad. Tolkningen är kostnadsfri. För att beställa tolk  
kan du ringa 018-611 67 34.

Teletal
Teletal är en kostnadsfri tjänst vid telefonsamtal. Du får stöd av en tredje  
person som följer med i samtalet och tolkar otydligt tal, svåra ord och ger stöd  
för minnet. Teletal har webbadress www.teletal.se och telefon 020-22 11 44.
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Hur får jag stöd?
Alla kommunens insatser är frivilliga. Du måste därför själv ansöka 
om att få en viss insats. Kommunens biståndshandläggare beslutar 
sedan om du har rätt till stödet. Här kan du läsa mer om hur det går 
till och hur du kan påverka din situation.

Från ansökan till beslut
Din ansökan
Du ansöker om hjälp, så kallat bistånd eller insats, hos kommunens bistånds- 
handläggare. Det kan du göra antingen muntligen eller skriftligen. Har du en  
god man eller förvaltare kan även denne göra ansökan. För personer under  
18 år kan vårdnadshavaren ansöka. 
På sidan 31 hittar du kontaktuppgifter till biståndshandläggare.

Utredning och bedömning
När du har ansökt om stöd gör biståndshandläggaren en utredning. Han eller hon 
samlar in fakta om funktionsnedsättningen och hur den påverkar din vardag. 
Det kan till exempel göras genom att ni träffas, genom telefonsamtal, genom 
utlåtanden från sjukvården eller personer i din närhet. Du som söker stöd hjälper 
biståndshandläggaren att få in det underlag som behövs i utredningen.

Du har rätt att ta del av alla uppgifter som någon annan lämnar i utredningen. Du 
får också möjlighet att lämna synpunkter på dem. Alla uppgifter dokumenteras 
och är belagda med sekretess. 

När biståndshandläggaren har alla uppgifter som behövs gör han eller hon en 
bedömning om du kan få det stöd du ansökt om. Bedömningen görs utifrån lagen, 
förarbeten till lagen och aktuella domslut. 

Beslut om insats
Biståndshandläggaren eller den politiska nämndens individutskott tar beslut om 
vilket stöd du har rätt till och i vilken omfattning. Beslutet tas antingen med stöd 
av socialtjänstlagen, som förkortas SoL, eller lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, förkortad LSS. Läs mer om dessa lagar på sidorna 26-27. 
Beslutet kan antingen innebära bifall (att din ansökan beviljas, du får det du har 
ansökt om) eller avslag (du får inte det du har ansökt om, eller bara en del av det). 

Om du får bifall ska det klart framgå av beslutet vad som har beviljats, i vilken 
omfattning och hur länge beslutet gäller. Biståndshandläggaren skickar också 
beslutet till en utförare, som tillsammans med dig planerar för hur och när stödet 
ska ges, och gör en så kallad genomförandeplan. 

Vid helt eller delvis avslag ska det finnas en motivering till varför du inte får det 
stöd du har ansökt om. 
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Beslutet skickas till dig med post. Vid avslag får du hämta beslutet på postens 
utlämningsställe så att myndigheten kan se när du tog del av beslutet.

Överklaga beslut
Om du inte är nöjd med ett beslut kan du överklaga det hos förvaltningsrätten. 
Biståndshandläggaren kan hjälpa dig att skriva överklagan. 

Individuell plan enligt LSS
Du som har rätt till insatser enligt LSS ska erbjudas en individuell plan. Den är 
ett sätt för dig att bestämma mer över ditt liv och din vardag. En individuell plan 
talar om vilken hjälp du ska få och hur du ska kunna leva den närmaste tiden. 

En individuell plan består av två delar. Dels skriver du eller någon annan ner vad 
du vill göra. Dels har du möten med andra som kan hjälpa dig med det du vill 
göra. Vill du ha en individuell plan tar du kontakt med din biståndshandläggare.

Samordnad individuell plan (SIP)
Om du har stöd och hjälp från både kommunen och landstinget ska de samordna  
sina insatser i en gemensam plan. Du har själv rätt att vara med och påverka  
planen. Om du har frågor eller vill få en plan tar du kontakt med den person  
inom kommunen eller landstinget som du har mest kontakt med.

Synpunkter och klagomål
Om du inte är nöjd med de tjänster eller det stöd du får ska du meddela det till den 
utförare som utför tjänsterna. Synpunkter och klagomål kan du lämna skriftligen 
eller muntligen. Om du tycker att det ändå inte blir bättre kan du kontakta din 
biståndshandläggare. 

Orosanmälan
Om du som till exempel anhörig, granne eller annan närstående tycker att någon 
med funktionsnedsättning behöver stöd eller far illa, kan du anmäla det till kom-
munens biståndshandläggare. Orosanmälan kan göras muntligen eller skriftligen. 
En anmälan kan göras anonymt. Myndigheten tar kontakt med personen med 
funktionsnedsättning och informerar om vilka stödinsatser som kan erbjudas. 
Alla insatser är frivilliga och ingen kan tvingas att ta emot hjälp.
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Flytta till eller från Uppsala – förhandsbesked
Du som har en funktionsnedsättning och vill flytta till eller från Uppsala  
kommun, kan behöva veta innan du flyttar om du kan få önskat stöd. I så fall  
kan du ansöka om att i förväg få bistånd eller insats beviljad. Du ansöker om  
ett så kallat förhandsbesked och din ansökan utreds som om du vore bosatt i  
kommunen. Beslutet gäller sedan från den dag du flyttar till din nya kommun. 

Vänd dig till Uppsala kommuns biståndshandläggare om du vill flytta till  
Uppsala, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Om du vill flytta från Uppsala ska du ta kontakt med biståndshandläggaren i den 
kommun som du vill flytta till. 
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Lagar
Det är framför allt två lagar som styr kommunens insatser:  
LSS – lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade och 
SoL – socialtjänstlagen.

LSS – lagen om stöd och service  
till vissa funktionshindrade
LSS är en rättighetslag som ger dig med omfattande och varaktig funktionsned-
sättning rätt till särskild hjälp. Du ska få den hjälp du behöver i det dagliga livet 
och kunna påverka vilket stöd och vilken service du får. Målet är att du ska ha 
möjlighet att leva som andra. 

Insatser enligt LSS
Inom ramen för LSS finns tio insatser: 

• Rådgivning och annat personligt stöd 
• Personlig assistans 
• Ledsagarservice 
• Kontaktperson 
• Avlösarservice i hemmet 
• Korttidsvistelse utanför det egna hemmet 
• Korttidstillsyn för skolungdomar över 12 år utanför det egna hemmet 
• Boende i familjehem eller bostad med särskild service för barn och ungdomar 
• Bostad med särskild service för vuxna eller annan särskilt anpassad bostad  
 för vuxna 
• Daglig verksamhet

Rätt till LSS-insats
För att få en insats beviljad enligt LSS måste du tillhöra lagens personkrets (se 
nedan). Det ska också vara utrett att du behöver insatsen och att behovet inte är 
tillgodosett på annat sätt. Målsättningen med insatsen är att du ska kunna vara så 
självständig och delaktig som möjligt i samhällslivet. 

Personkretsen 
LSS har bestämmelser om hjälp till:
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.
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För mer information och ansökan
Kontakta kommunens biståndshandläggare, kontaktuppgifter finns på sidan 31.

Om dina grundläggande behov av personlig assistans överstiger 20 timmar per 
vecka är det Försäkringskassan som bedömer behovet. 

För insatsen Rådgivning och annat personligt stöd ansvarar Landstinget i Uppsala 
län, se sida 22.

SoL – socialtjänstlagen 
Du som behöver stöd i vardagen och inte kan få dina behov tillgodosedda på 
något annat sätt har rätt till stöd av samhället. Stöd enligt socialtjänstlagen kallas 
för bistånd. Det kan vara fritt utformat efter ditt behov och din rätt till bistånd. 
Målsättningen med biståndet är att du ska kunna vara så självständig och delaktig 
som möjligt i samhällslivet.

Vissa delar av socialtjänstlagen handlar om funktionshinder. Enligt den ska kom-
munen ge personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar och bety-
dande svårigheter stöd så att de får möjlighet att leva som alla andra.

Stöd enligt socialtjänstlagen
Insatserna nedan är de vanligaste formerna av bistånd som beviljas med stöd av 
socialtjänstlagen:

• Hemtjänst  
• Boendestöd 
• Ledsagning 
• Kontaktperson 
• Korttidsboende  
• Bostad med särskild service

För mer information och ansökan
Kontakta biståndshandläggaren om du vill ha mer information eller göra en ansö-
kan om bistånd. Kontaktuppgifter hittar du i rutan på sidan 31.

Övriga lagar
Andra lagar som reglerar stödet till personer med funktionsnedsättning är:

• Hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
• Lag om bostadsanpassningsbidrag
• Lag om färdtjänst
• Lag om riksfärdtjänst
• Skollagen
• Socialförsäkringsbalken
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Egna anteckningar
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Kontakta kommunens  
biståndshandläggare
Barn och unga upp till 20 år

Telefon: 018-727 00 00 (växel)

Personer 21– 65 år

Telefon: 018-727 06 80, måndag–fredag 9.00–12.00 
och 13.00–15.00

Personer 65 och äldre – Seniorguide Uppsala
Telefon: 018-727 65 00, måndag–fredag 8.00–16.00 
E-post: seniorguide@uppsala.se
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Ansvarig nämnd är omsorgsnämnden

www.uppsala.se/funktionsnedsatt


