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Lots för barn och vuxna 
med funktionsnedsättning

www.goteborg.se/lotsforbarnochvuxna



Vi vägleder  
och informerar
Barn och vuxna som har en funktionsnedsättning 
behöver ofta olika typer av stöd. Det kan vara 
exempelvis sjukvårdsinsatser, hjälpmedel, 
bostadsanpassningar, färdtjänst eller stöd enligt LSS 
(lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) 
eller SoL (socialtjänstlagen).

Att hitta bland alla insatser och förstå all information 
som finns kan vara svårt. Därför finns Lots för barn och 
vuxna med funktionsnedsättning för dig som bor i 
Göteborgs Stad.

Vi erbjuder: 
 » Information och vägledning om vilket stöd som finns i 
samhället för barn och vuxna med funktionsnedsättning.

 » Vägledning till rätt myndighet eller rätt instans.

Så här arbetar vi:
Vi arbetar rättighetsbaserat och utifrån lagrum, riktlinjer, 
vägledningar och praxis som finns tillgängliga. 



Vi ger dig anpassad information
Behöver du anpassad information till följd av exempelvis 
språksvårigheter eller egen funktionsnedsättning? 
Då kan du boka ett möte med oss så ser vi till att det 
finns tolk eller förbereder anpassad information. Du kan 
också skicka e-post eller brev på ditt språk till oss med 
din fråga. Det enda vi vill är att frågan ska handla om 
funktionsnedsättningen.

Mer information på vår webbplats
På vår sida på Göteborgs Stads webbplats,  
www.goteborg.se/lotsforbarnochvuxna, kan du hitta 
massor av användbar information. Där står om vilket 
stöd som finns i staden och om olika  
intresseorganisationer med mera. Saknar du något kan 
du höra av dig så hjälper vi dig finna det du söker. 

Vi vill också samverka
Lots för barn och vuxna med funktionsnedsättning vill 
samverka och utbyta erfarenheter med organisationer och 
verksamheter som arbetar med barn eller vuxna som 
har en funktionsnedsättning.  
Det gör vi för att kunna förbättra och utveckla  
vår verksamhet och kunskap.

Här får du  
information  
på teckenspråk.

http://www.goteborg.se/lotsforbarnochvuxna


Kontakta oss
Telefon: 031-367 98 08 

E-post: lotsforbarnochvuxna@funktionsstod.goteborg.se

www.goteborg.se/lotsforbarnochvuxna

Postadress: Box 4053, 422 05 Hisings Backa

Besöksadress:  Slottsskogsgatan 12, 414 53 Göteborg

Skala 1:1000
50 m

Kartredovisningen har inte rättsverkan.
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© Lantmäteriet
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