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Vad kommer vi att prata om?

 LaSSe Brukarstödcenter

 Ersättningar 

 Ekonomi efter 18 år

 God man

 LSS över 18 år och då våra barn flyttar hemifrån

 Boenden

 Sexualitet – information och rådgivning



LaSSe Brukarstödcenter

 Rådgivning till personer med funktionsnedsättning samt anhöriga

 Västra Götalandsregionen

 Stöd – ett samarbete med dig som besökare

 Center - information och sammanhang

 Allas likhet inför lagen – civilrättslig rådgivning



Ersättningar

Vilka olika 

ersättningar / 

bidrag finns för 

våra barn då 

de är 18 år?

 Aktivitetsersättning vid förlängd skolgång – om du 
inte är klar med grundskola eller gymnasieskolan i juli 
det år du fyller 19 år. Du kan få det upp till du fyller 
29 år.

 Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga – om 
du inte kan arbeta (under minst ett år), till dig mellan 
19 och 29 år.

 Sjukersättning för personer mellan 19-64 år med en 
funktionsnedsättning som gör att du aldrig kommer 
att kunna arbeta. 

 Bostadstillägg – till dig som får aktivitetsersättning 
eller sjukersättning och som har kostnad för boende.

 Merkostnadsersättning – till dig som är över 18 om 
du inte har en underhållsskyldig förälder, annars över 
21 år och har kostnader pga. din 
funktionsnedsättning.



Ersättningar

Vad finns det 

för olika slags 

ersättning för 

olika slags 

jobb?

 Lön/lönebidrag från Arbetsförmedlingen – om du har 
en anpassad anställning. 

 Aktivitetsstöd – om du deltar i ett av 
Arbetsförmedlingens program, till exempel har 
praktik.

 Aktivitetsersättning vid nedsatt arbetsförmåga – de 
flesta som har daglig verksamhet. 

 Habiliteringsersättning – erbjuds i flera kommuner till 
dem som har daglig verksamhet.

 Studiebidrag/studielån – när du studerar på till 
exempel folkhögskola.



Ekonomi efter 

18 år

Hur kan man 

spara inför 18-års 

dagen? 

Vad händer vid 

18-års dagen?

 Inför 18-årsdagen kan man spara på bank eller 
annat sätt. 

 Fundera över skatt, när pengarna ska betalas ut. Det 
finns många olika sätt.

 Spara i sitt eget namn – då disponerar man själv 
över pengarna och bestämmer när barnet ska få 
pengarna. Komplettera med ett testamente.

 Spara i sitt barns namn – Har man gemensam 
vårdnad om barnet förvaltar båda pengarna. Har
man ensam vårdnad är det den som sätter in 
pengarna som bestämmer över dem. Detta gäller 
fram till 18-årsdagen. Efter 18-årsdagen tillfaller 
pengarna barnet, då kan föräldern inte ta ut pengar 
från kontot eller använda pengarna för egen del. 



Ekonomi efter 

18 år

Vad händer med 

bidrag om våra 

barn ärver 

pengar?

 Ärver barnet pengar och samtidigt går på olika 
bidrag kan vissa bidrag komma att sättas ned 
eller så kan man bli återbetalningsskyldig. 

 Det gäller främst försörjningsstöd och 
bostadsbidrag, men andra bidrag kan också 
påverkas. 

 Ett tips är att alltid redogöra för förändrade 
förhållanden till de myndigheter där barnet får 
bidrag.



Ekonomi efter 

18 år

God man 

 God man kan du ansöka om och få från det att du 
fyller 18 år.

 Du ansöker hos överförmyndarnämnden i din 
kommun. Tingsrätten avgör.

 Du behöver skicka med ett läkarintyg som beskriver 
vilka svårigheter du har.

 Någon annan kan också ansöka om god man åt dig.

 En anhörig kan bli god man.

 En god man ska:

➢ Bevaka rätt – ex. ansöka om rätt insatser

➢ Förvalta egendom – ex. betala räkningar

➢ Sörja för person – ex. se till att huvudmannen får den 
vård och fritid hen har rätt till

 Viktigt att hitta ett bra samarbete mellan huvudman 
(anhöriga) och god man.



LSS över 18 år 

och då våra 

barn flyttar 

hemifrån

Vad finns inom 

LSS då de är 

över 18 år?

 Inom LSS finns egentligen få åldersgränser, men…

 Det händer en del när barnen slutar skolan och övergår 
till andra aktiviteter som t ex daglig verksamhet, då kan 
socialtjänsten vilja göra nya bedömningar.

 Avlösarservice och korttidsvistelse utanför det egna 
hemmet är två insatser som ofta omprövas.

 Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år kan man få 
upp till 20-21 års ålder om personen fortfarande går i 
skolan.



LSS över 18 år 

och då våra 

barn flyttar 

hemifrån

Vad finns inom 

LSS då de är 

över 18 år?

 Råd – från regionen (kurator eller arbetsterapeut)

 Personlig assistans – grundläggande behov

 Ledsagarservice – delaktighet och kontakt med andra

 Kontaktperson – bryta isolering, delaktighet och aktivt 
och socialt liv

 Avlösarservice i hemmet – avlastning för anhöriga

 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet – avlastning, 
miljöombyte

 Bostad med särskild service – stora behov av tillsyn och 
omvårdnad 

 Daglig verksamhet – meningsfull sysselsättning



LSS över 18 år 

och då våra 

barn flyttar 

hemifrån

Vilka olika 

sorters boenden 

finns?

 Vanlig lägenhet med stöd – då kan du i vissa kommuner 
söka kommunalt bostadstillägg

 Bostad med särskild service – en LSS-insats

 Gruppboende – lägenheter med gemensamma 
utrymmen och personal, max sex personer och du bor 
närmare dina grannar

 Serviceboende – lägenheter med gemensamma 
utrymmen, personal, lite mer fristående än gruppbostad

 Annan särskild anpassad bostad – egen lägenhet 
anpassad efter behov, ganska ovanligt

 Bostadstillägg



LSS över 18 

år och då 

våra barn 

flyttar 

hemifrån

Ansökan

 Ansök hos socialtjänsten.

 Bevisa vilka behov du har – läkarintyg.

 Boende med särskild service kräver ofta stort behov 
dygnet runt.

 Bra att söka i tid, kan ta lång tid, ibland upp till mer än 
ett år, att få en lägenhet. 

 Även om kommunerna är skyldiga att verkställa beslut 
inom tre månader kan de inte göra så mycket åt 
bostadsbristen.



Kroppen, knoppen, snippan och snoppen –
Att tänka på när ditt barn blir äldre

 Viktigt att komma ihåg att alla människor är ”sexuella varelser”. Personer med IF 
behöver information kring sexualitet likt andra unga vuxna. Det kan handla om:

 Kroppen och gränssättning

 Prevention

 Vad innebär sex

 Andra unga vuxna finner information lite överallt idag via nätet. Unga med IF 
kan behöva hjälp med att sovra ur det informationsflöde som finns idag så att 
man får korrekt information om kroppen, sexualitet och relationer.

 Viktigt att läsa på själv som förälder/god man kring ämnet för att vara steget 
före, för att ge korrekt information och vara psykiskt behjälplig inom området 
sexualitet och relationer. 



Tack för oss!
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