Socialförvaltningen Omsorg om funktionshindrade

Information

om bostad med särskild service
för personer med
funktionsnedsättning, enligt LSS

”Verksamheten skall främja jämlikhet i levnadsvillkor
och full delaktighet i samhället. Målet ska vara att den
enskilde får möjlighet att leva som andra.”

VEM KAN FÅ EN BOSTAD MED SÄRSKILD SERVICE?
Du som har en funktionsnedsättning som gör att du har ett stort behov av stöd
och omsorg kan ansöka om bostad med särskild service.

HUR OCH VAR ANSÖKER JAG OM BOSTAD MED
SÄRSKILD SERVICE?
Du kan göra en muntlig eller skriftlig ansökan hos Socialförvaltningens biståndsenhet. Där gör en biståndshandläggare en utredning tillsammans med dig och
din företrädare om vilken hjälp du behöver.
Om du blir beviljad ett boende får du en lägenhet så snart det finns en ledig plats
som kan passa dig.
Om din ansökan inte beviljas har du rätt att överklaga det beslutet.

DET FINNS OLIKA BOENDEFORMER
Bostäderna kan se olika ut. En del finns i hyreshus och en del i villor.
Det kan bo personer i olika åldrar i boendet, som också behöver hjälp och stöd.
Det finns också en gemensam lokal där du kan umgås med andra.
Din lägenhet inreder du själv med egna möbler.

GRUPPBOSTAD				
Om du har ett stort behov av stöd och omsorg både under dagen och natten erbjuds boende i gruppbostad. Du har då nära till personal dygnet rund

SERVICEBOSTAD				
Om du själv kan gå eller ringa till personalen när du behöver hjälp så kan du bo i
en lägenhet där personal finns i en gemensam grupplokal i ett hus i närheten, det
kallas servicebostad. Servicebostad är en boendeform mellan att bo självständigt
och att bo i en gruppbostad.

GENOMFÖRANDEPLAN				
Personalen planerar tillsammans med dig och din företrädare hur ditt stöd ska se
ut. Det skrivs ner i en genomförandeplan. Du får själv göra det du klarar av och
du får hjälp av personal med det du inte klarar.
När du bor i en bostad med särskild service är det viktigt att du tar emot det stöd
som ni kommit överens om. Personal har en skyldighet att dokumentera hur det
fungerar för dig i boendet.

FRITID OCH KULTUR				
Förutom personlig omsorg och praktisk hjälp i hemmet ingår även stöd till aktiviteter på fritiden som en viktig del.

HÄLSO- OCH SJUKVÅRD				
Personalen hjälper dig att få kontakt med hälso- och sjukvård vid behov.

PERSONAL
Personalen turas om att arbeta och har olika arbetstider. Hur många som arbetar
samtidigt beror på hur mycket stöd och hjälp de som bor i boendet behöver.

EKONOMI
VEM SKÖTER DINA PENGAR?
Om du behöver hjälp med att sköta dina pengar behöver du en företrädare. Företrädare kan vara en närstående, en god man eller förvaltare.
Om du vill ha en god man eller förvaltare måste du ansöka om det hos överförmyndarenheten.
Personalen på boendet kan hjälpa dig med att sköta dina fickpengar.

VAD KOSTAR DET?
Du eller din företrädare skriver hyreskontrakt och betalar den hyra
som hyresvärden bestämt.
Du ska teckna en hemförsäkring.
Du kan ansöka om bostadstillägg från Försäkringskassan.
Du betalar själv din hushållsel, din mat och hygienartiklar och städmaterial. En
avgift tas ut för förbrukningskostnader i gemensamhetslokalen. Omvårdnaden
det vill säga stödet och hjälpen från personalen är gratis.

ÖVRIGT					
Glöm inte att beställa adressändring i samband med att du flyttar in på boendet.
Om ditt behov av stöd och hjälp förändras kan även ditt boende behöva förändras.

VILL DU FÅ MER INFORMATION ELLER GÖRA EN ANSÖKAN?
Vänd dig till biståndsenheten.

TELEFON: 0611 - 34 81 11
Biståndshandläggarna har telefontid 08.30 - 09.30.
Du kan också hämta en ansökningsblankett på kommunens hemsida.

http://www.harnosand.se
Sidan: stöd och omsorg/funktionsnedsättning/ansökan

Härnösands kommun
Socialförvaltningen
Telefon 0611 - 34 80 00

Besöksadress
Norra Kyrkogatan 2
871 80 Härnösand

