
Till dig med psykisk 

funktionsvariation



Socialpsykiatrigruppen 

Hos oss arbetar två socialsekreterare och en gruppchef 

som beslutar om bistånd till personer som på grund av 

psykisk funktionsvaration har svårigheter i vardagslivet. 

Bistånd ges i form av olika insatser som du kan ansöka 

om genom socialtjänstlagen (SoL) eller lagen om stöd 

och service till visa funktionshindrade (LSS). Insatserna 

utformas utifrån ett rehabiliterande synsätt med 

målsättning att du ska uppnå en ökad självständighet och 

delaktighet i samhället.  

Insatser som kan ges som bistånd enligt SoL är: 

• Bostad med särskild service

• Hem för vård och boende (HVB)

• Boendestöd

• Sysselsättning

• Turbundna resor

• Kontaktperson

Annat stöd: 

• Träfflokal

• God man/förvaltare

• Personligt ombud



Vad innebär insatserna? 

Bostad med särskild service kan bli aktuellt för dig som 
inte klarar att bo själv och behöver stöd av personal under 
större delen av dygnet. Boendestöd i hemmet skall ha 
prövats och bedömts som otillräckligt. I bostad med 
särskild service bor du i en egen lägenhet där det finns 
gemensamma lokaler som ger möjlighet till samvaro. I 
kommunen finns två bostäder med särskild service för sex 
personer vardera. 

Hem för vård och boende (HVB) kan bli aktuellt för 
dig som under en tidsbegränsad period har behov av 
ett mer intensivt stöd i vardagen under större del av 
dygnet.  

Boendestöd kan du ansöka om när du, på grund av din 
psykiska funktionsvariation, behöver praktiskt stöd i olika 
vardags-situationer. Boendestöd är ett individuellt anpassat 
stöd som utgår från dina personliga behov. En viktig del av 
boendestödet är att de stödjer dig att göra saker själv. Målet 
är att du så småningom ska klara dig själv utan stöd.  

Du kan utifrån behov få stöd med: 

• Städa hemmet och hålla efter i lägenheten

• Planera inköp och laga mat

• Sköta den personliga omvårdnaden

• Strukturera upp dagar med meningsfullt innehåll

• Följas till olika slags aktiviteter och att uträtta ärenden



Sysselsättning syftar till att ge dina dagar struktur och ett 
meningsfullt innehåll samt ge dig möjlighet till sociala 
kontakter med ett varierande utbud av aktiviteter, olika slag 
av hantverk, kurser och praktik på arbetsplats.  

Turbundna resor kan beviljas, efter särskild prövning, om 
du på grund av psykisk funktionsnedsättning har 
svårigheter med att åka kollektiva färdmedel till din 
sysselsättningsverksamhet. 

Kontaktperson är en person som fungerar som 
medmänniska/ kompis till dig som har ett glest socialt 
nätverk. Tillsammans med kontaktpersonen kan du träna 
sociala relationer och delta i kultur- och fritidsaktiviteter. 



 

Annat stöd 

Träfflokal Danderyd är en öppen verksamhet som riktar 
sig till dig med psykisk funktionsvariation. Träfflokalen 
erbjuder olika schemalagda aktiviteter utifrån deltagarnas 
önskemål – t ex konstgrupp, promenader, sånggrupp, 
bakning och matlagning. Här finns även möjligheten att 
komma förbi på en fika. Två dagar i veckan serveras lunch 
till självkostnadspris. Vid ett par tillfällen per år görs 
gemensamma utflykter. Träfflokal Danderyd finns på 
Edsviksvägen 1 D nedre botten.  

God man/förvaltare kan du ansöka om hos 
överförmyndaren i kommunen om du behöver hjälp med 
att ”förvalta din egendom, bevaka din rätt eller sörja för 
din person”. Det är tingsrätten som beslutar om förordande 
om god man. Socialsekreterarna kan hjälpa dig med 
ansökan. 

Personligt ombud kan hjälpa till med myndighetskontakter 
samt hjälpa dig att söka den vård och de stödinsatser som du 
har rätt till. Målsättningen för det personliga ombudet är att 
uppnå bästa tänkbara livssituation för dig med utgångspunkt 
från dina egna behov och önskningar. Ombudet arbetar helt 
fristående från myndigheter och på ditt uppdrag. Samarbete 
och kontakter med myndigheter sker med ditt medgivande. 
Ombudet har tystnadsplikt och är utan kostnad för dig. 
Personligt ombud i Danderyds kommun kan du nå på 
telefon 070-751 73 19. 



      Personliga ombudet ska verka för att: 

• Personer med psykisk funktionsvariation får den vård,

service och de stödinsatser som de behöver och har rätt till.

• De insatser som genomförs för en person samordnas så att

så få personer som möjligt är inblandade.

• Fånga upp servicebehov hos personer som inte själva söker

kontakt.



Vad är LSS? 

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 

(LSS) är en rättighetslag som innebär att personer med 

vissa funktionsvariationer kan få ta del av lagens insatser 

om de omfattas av någon av de tre personkretsar och har 

behov av insatsen. 

Om du har psykisk funktionsvariation som enligt 
personkrets 3 i LSS är ”varaktiga, 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 och service” kan du vara 
berättigad till insatser enligt LSS. 



Välkommen att kontakta oss på 

Socialförvaltningen 

Telefonväxel: 08-568 910 00 

Gruppchef: 08-568 911 68 

Fax: 08-568 911 04 

Postadress: Box 28, 182 11 Danderyd 

Besöksadress: Mörby centrum 

E-post: socialforvaltning@danderyd.se


