
Vård och omsorg för dig som har  

någon funktionsnedsättning  

 

 

Du som bor i Vilhelmina kommun och har någon  

funktionsnedsättning har rätt till vård och omsorg.  

I kommunen finns grupp-boenden och  

dagverksamhet men du kan också få  

annan hjälp som du har rätt till enligt LSS, 

Lagen om stöd och service till  

vissa funktionsnedsatta. 

 

Lagen gäller personer med svåra  

funktionsnedsättningar,  

personer med autism eller personer med  

utvecklingsstörning.  

Om du tillhör någon av grupperna kan du få: 

• Personlig assistans 

• Kort-tids-vistelse utanför hemmet 

• Kort-tids-tillsyn 

• Kontaktperson eller kontaktfamilj 

• Ett boende i familjehem eller i 

bostad med särskild service för  



barn och ungdomar eller vuxna  

• Ledsagning  

• Avlösar-service 

 

Du har också rätt till daglig verksamhet  

om du har en utvecklingsstörning, autism eller  

något autism-liknande tillstånd och om du fått  

en hjärnskada i vuxen ålder som påverkar  

din förmåga att förstå eller göra vissa saker. 

Hjärnskadan kan bero på en olycka,  

yttre våld eller någon sjukdom. 

 

 

Ansökan 

 

Om du vill ansöka om vård, omsorg eller stöd 

kontakta kommunens handläggar-enhet. 

Telefonnummer: 

0940-141 22 

0940-142 37 

0940-142 54  

Du kan ringa måndag till fredag 

mellan klockan 8 och 9.30. 



 

 

Behöver du mer stöd och hjälp, 

till exempel av sjukgymnast, arbets-terapeut,  

psykolog eller kurator, 

så är det landstinget som har ansvar för det. 

 

Kontakta: 

Särskilt stöd och habilitering för vuxna 

Volgsjövägen 24 

912 34 Vilhelmina 

Telefonnummer:  

0940-126 60 eller 0940-121 57. 

 

Färdtjänst söker du med hjälp av en 

färdtjänst-handläggare på kommunen. 

Du kan också kontakta en handläggare om du har 

frågor om färdtjänst eller riks-färdtjänst. 

Telefonnummer: 0940- 141 85.  

 

Om du på grund av en funktionsnedsättning  

behöver få din bostad ombyggd eller anpassad,  

kan du ansöka om bostads-anpassnings-bidrag. 



Då kontaktar du kommunen. 

Telefonnummer: 0940-140 00. 

 

 

Kontaktuppgifter till  

andra personer i kommunen: 

 

Socialchef  

Telefonnummer: 0940-140 23. 

 

Områdeschefer inom Vård och omsorg för 

personer med funktionsnedsättning 

Telefonnummer: 

0940-140 18 eller 0940-140 88. 

Du kan ringa måndag till fredag 

mellan klockan 8 och 9.30. 

 

Områdeschef för dagcenter och  

för grupp-bostäder 

Telefonnummer: 0940-143 28. 

 

Kort-tids-hemmet Galaxen  

Telefonnummer: 0940-146 57. 


