Stöd till självständighet

Information om
Särskilt boende inom LSS

Vad är särskilt boende?

Gruppbostäder/servicebostäder enligt LSS (lagen om särskilt stöd och
service för vissa funktionshindrade) är ett boende för vuxna med
funktionshinder. Här ges särskild service, med personal dygnet runt.
Målet med den service som ges på boendet är att du ska ha inflytande
över hur du får hjälp.
Din vardag ska se ut som du själv vill och önskar.

Vem kan få stöd?

Det är kommunens LSS-handläggare som tar emot ansökan, utreder och
fattar beslut om du har rätten att få ett sådant boende.

Hur kan man få stöd?

Personalen som arbetar på boendet gör tillsammans med dig upp en
plan om hur du vill ha hjälp.
Insatserna görs tillsammans med dig.

Detta kan du få stöd och hjälp med på boendet:
-

Planera din vecka och de aktiviteter du ska göra.
Hjälp att göra en matsedel, inköpslista och att laga mat.
Hjälp med olika saker i hemmet, som att tvätta och städa.
Hjälp att komma ut och komma igång med aktiviteter.
Hjälp och stöd kring hygien/ personliga omvårdnad.

När du flyttar in på en gruppboende/serviceboende utses en
kontaktman i personalgruppen. Kontaktmannen är den som du och dina
anhöriga i första hand har kontakt med i personalgruppen.

Hyreskontrakt/nycklar

Du skriver ett andrahandskontrakt med kommunen. När du flyttar in i
din bostad kommer du överens med personalen, om du vill att de får en
nyckel till din bostad, för att kunna ge dig stöd. Din egen nyckel
ansvarar du själv för. Flyttstädning ingår inte i personalens
arbetsuppgift.

Personliga ägodelar/hemförsäkring

Du möblerar själv din lägenhet och köper även utrustning som porslin,
sängkläder och städutrustning som t.ex. dammsugare och mopp.

Det är viktigt att ha en hemförsäkring med allriskdel. Skulle det hända
något har du goda möjligheter att få ut viss ersättning för de skador du
orsakat.

Kostnader och hantering av pengar

Du betalar själv för hyra, el, transporter, fritidsaktiviteter, mat,
hygien- och städartiklar och om du vill ha telefon/tidning, internet.

Hos Försäkringskassan kan du ansöka om bostadstillägg.

När du bor på en gruppbostad gäller kommunens policy om hantering av
privata medel. Du får mer information av din kontaktman på boendet.

TV-licens

Du behöver inte ha egen TV-licens. Den TV-licens som finns i
gemensamhetsutrymmet gäller för alla TV-apparater i boendet.

Gemensamma utrymmen
När du bor på gruppboende/serviceboende har du tillgång till boendets
gemensamhetsutrymme. I gemensamhetsutrymmet kan du umgås
tillsammans med personal och andra boende. Det finns möjlighet att
titta på film/TV, spela spel, och äta gemensamma måltider.

Kultur och fritid

Personalen på boendet ger dig stöd till en meningsfull fritid och att
hitta dina intressen.
Ibland arrangerar boendena gemensamma aktiviteter t.ex. högläsning,
pizzakväll, utflykter och kortare semesterresor för den som önskar. Du
kan också få stöd till individuella aktiviteter tillsammans med personal.

