Att hitta rätt!
Habilitering & Hälsa
Stockholms läns landsting
Råd, stöd och insatser
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Motorisk träning och behandling
Språk- och kommunikationsträning
Hjälpmedelsutprovning
Kognitivt stöd
Specialpedagogiskt stöd
Psykosocialt stöd
Stöd till anhöriga
Allmän rådgivning

Habiliteringscenter
Aspergercenter
Autismcenter
ADHD-center
UNG
Dövteamet och Dövblindteamet
StoCKK
Kris- och samtalsmottagningen
Forum Funktionshinders rådgivning
Med flera…

Lagstöd: Hälso- & sjukvårdslagen
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade – LSS
Om du är missnöjd med insatserna kan du vända dig till enhetens chef
eller Patientnämnden. LSS-beslut överklagas hos förvaltningsrätten.
www.habilitering.se

Vården

Försäkringskassan

Stockholms läns landsting samt privata vårdgivare
• Sjukhusens habiliteringsmottagningar
• Vårdcentral/Husläkarmottagning
o Kroppsliga sjukdomar och problem
o Lindrigare psykiska problem
• Syncentral
• Hörselmottagning
• Vuxenpsykiatrin (landstingets mottagningar, Prima med flera)
o Diagnostisering och behandling av psykiska sjukdomstillstånd
• Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP, Prima med flera)
o Diagnostisering och behandling av barnpsykiatriska
sjukdomstillstånd
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Lagstöd: Hälso- & sjukvårdslagen

Lagstöd: Socialförsäkringsbalken

Om du är missnöjd med insatserna kan du vända dig till enhetens
chef eller Patientnämnden.
www.1177.se

Assistansersättning
Bostadstillägg
Handikappersättning
Aktivitetsersättning upp till och med 29 år
Sjukersättning från 30 år
Bilstöd och körkortsutbildning
Närståendepenning
Vårdbidrag
Ferievårdbidrag
Tillfällig föräldrapenning/kontaktdagar
Förlängt barnbidrag

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga hos
förvaltningsrätten.
www.forsakringskassan.se

Kommunen
LSS-insatser
• Personlig assistans
• Ledsagarservice
• Kontaktperson
• Avlösarservice
• Korttidsvistelse
• Korttidstillsyn
• Daglig verksamhet
• Boende med särskild service

Bistånd enligt
socialtjänstlagen
• Hemtjänst
• Ledsagarservice
• Kontaktfamilj
• Kontaktperson
• Avlösarservice
• Korttidsvistelse
• Ekonomiskt bistånd
• Boendestöd

Lagstöd: Lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade – LSS

Lagstöd: Socialtjänstlagen

Om du är missnöjd med ett beslut kan du överklaga hos
förvaltningsrätten.
Läs mer på din kommuns webbplats.

Skolan
• Rektor har ansvar för skolans verksamhet.
• Kommunen eller huvudmannen (om det gäller en fristående
skola) har det övergripande ansvaret för skolverksamheten. Läs
mer på din kommuns webbplats.
• Skolverkets upplysningstjänst svarar på allmänna frågor utifrån
skollagstiftningen. www.skolverket.se
• Skolinspektionen tar bland annat emot anmälan om brister i
undervisningen/särskilt stöd. www.skolinspektionen.se
• Barn och elevombudet tar emot anmälan om kränkningar i
skolan. www.skolinspektionen.se/beo
• Specialpedagogiska skolmyndigheten ger specialpedagogiskt
stöd. www.spsm.se
Lagstöd: Skollagen
Skolväsendets överklagandenämnd tar emot överklagan av
vissa beslut, till exempel om åtgärdsprogram.

