Det här ska du göra själv
Om du har ett husdjur ska du mata, rasta och sköta det själv. Större
inköp, till exempel möbler gör du tillsammans med närstående eller
företrädare.
Ditt hem är också personalens arbetsmiljö Tänk på att det ska finnas
fungerande utrustning som behövs vid städning, tvätt och matlagning.

Kostnader
Gruppbostad
Du betalar hyra och hushållsel för din lägenhet . TV-licens ingår.
omvårdnad
kostar inget. Du betalar själv för din mat, aktiviteter, transporter,
brukningsartiklar, läkarvård, tandvård och mediciner mm.
Servicebostad
Du betalar hyra och hushållsel för din lägenhet . TV-licens ingår.
omvårdnad
kostar inget. Du betalar själv för din mat, aktiviteter, transporter,
brukningsartiklar, läkarvård, tandvård och mediciner mm.
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Mer information och ansökan
Ansökan om insats i form av gruppbostad eller servicebostad görs hos
biståndshandläggare, Borlänge kommun, tel 0243-740 00. Du kan
ansöka muntligt eller skriftligt. Biståndshandläggarna hjälper dig om
du har frågor.

Borlänge kommun
781 81 Borlänge
Tel: 0243-740 00
kommun@borlange.se
www.borlange.se

Bostad med särskild
service för vuxna,
enligt LSS

Bostad med särskild service
för vuxna, enligt LSS
Personer med funktionsnedsättning kan beviljas insats i gruppbostad eller servicebostad. För att få insatsen måste den som ansökt
omfattas av LSS och bedömas ha behov av den formen av omsorg.
Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.

Gruppbostad
I varje gruppbostad finns fyra till fem lägenheter och gemensamma
sällskapsutrymmen. Alla har en egen lägenhet med och skriver hyreskontrakt hos Tunabyggen. Personal finns på plats dygnet runt.
Vid några gruppbostäder finns vaken personal men på de flesta
finns det en sovande jour personal.

Servicebostad
Servicebostäderna ligger i vanliga hyreshus. Antalet lägenheter
kopplade till servicebostaden är mellan 7-9 st samt en gemensamhets lokal där personalen finns och där de har ett jour rum. Alla har
en egen lägenhet med hyreskontrakt genom Tunabyggen. Personal
finns på plats dygnet runt. På natten finns sovande jour personal.

Att bo i gruppbostad/servicebostad
I gruppbostaden eller servicebostaden får du stöd i din vardag så
att du ska känna dig trygg och kunna leva så självständigt som möjligt. Din lägenhet hyrs ut omöblerad så att du kan inreda som du
själv vill.
Det stöd du får planeras tillsammans med dig och ska utgå från det
beslut om insatsen som du fått via biståndshandläggaren. Du har
en egen näransvarig personal ur personalgruppen. Du kan alltid
prata med din kontaktman, som har ett övergripande ansvar att din
insats tillgodoser dina behov av stöd och hjälp. Du och din näransvarige personal upprättar tillsammans en genomförandeplan
där ni kommer överrens om hur hjälpen och stödet i din vardag ska
se ut.
Personalen jobbar utifrån var och ens behov, målet med insatsen,
det stöd och hjälp du får, syftar till att du ska få ett så självständigt
liv som möjligt.

Insatsen
Omvårdnad
Omvårdnad kan vara stöd eller hjälp med att sköta personlig hygien och göra sig i
ordning för dagen eller natten. Det kan också vara hjälp med förflyttningar eller att äta.
Service
Service är det stöd du behöver för att klara av att sköta ditt hem.
Mat och måltider
Du kan få stöd eller hjälp med sådant som behövs kring måltiden,
till exempel planera, laga eller värma mat, duka och diska.
Hälso- och sjukvård, tandvård
När du behöver sjukvård, väder du dig till den vårdcentral du valt.
Personalen kan vid behov vara behjälplig att söka vårdinsatser.
Rehabilitering och habilitering
Landtingets primärvård har ansvar för rehabilitering och habilitering. Personalen på boendet hjälper dig att ha kontakt med primärvårdens arbetsterapeuter och
sjukgymnaster, skaffa de hjälpmedel du behöver och stödja dig att
använda dem. De hjälper dig också att behålla eller öka dina funktioner och förmågor, ibland på uppdrag av arbetsterapeut och sjukgymnast.
Aktiviteter och social samvaro
Vissa aktiviteter kanske du vill göra själv och annat tillsammans
med andra. I gruppbostaden/servicebostaden kan du få stöd att
utveckla dina intressen och ta del av fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter i samhället, vidga ditt sociala nätverk och hålla kontakt med vänner och släkt, besöka till exempel sjukhus, frisör eller
fritidsaktiviteter, komma till och från daglig verksamhet, ta del av
TV och dagstidningar och få tillgång till böcker, tidningar, film och
musik.
Kommunisera
Om du behöver kan du få stöd med att kommunicera, planera
framåt och skapa en tillvaro som är begriplig och förutsägbar för
dig.

