Kontaktuppgifter
Socialförvaltningen

Individ- och familjeavdelningen
Boendestödet

Telefonnummer

Enhetschef				

0304-60 16 54

Gruppledare				

0304-60 12 39

Verksamheten				

0304-60 12 48

E-post:

boendestodet@tjorn.se

Besöksadress:

Hamngatan 54 c, lägenhet 8

Postadress:

Tjörns kommun
Boendestödet
471 80 Skärhamn

Ansöka om boendestöd

Om du vill ansöka om boendestöd kontaktar du
socialförvaltningens Mottagningsgrupp.
Mottagningsgruppen
0304-60 19 99
E-post:
mottagningsgruppen@tjorn.se
Adress:
Wackenfeldtsväg 6, 471 94 Kållekärr
Öppettider
Måndag-onsdag: kl 08:00-12:00, 13:00-16:30
Torsdag:
kl 08:00-12:00, 13:00-18:00
Fredag:
kl 08:00-12:00, 13:00-15:00
Socialförvaltningen, 471 80 Skärhamn, www.tjorn.se
tfn vxl 0304-60 10 00, e-post: sociala@tjorn.se
juni 2016

Boendestödet

–ett personligt utformat stöd

Vad är boendestöd?

Ansöka om boendestöd

Målet är att du med stöd och hjälp ska kunna bo och sköta ditt hem på
ett självständigt sätt samt hitta mening och glädje i livet. Men vår hjälp
kan du få en fungerande vardag och ett stöd som motverkar ensamhet
och isolering.

Du får kontakt med oss i boendestödsgruppen via din handläggare.
Efter att du fått beslutet kommer handläggaren att ordna ett
informationsmöte med personalen från boendestödet. En individuell
genomförandeplan kommer att utformas efter dina behov och önskemål. Den beskriver omfattning och inriktning på dina insatser och
därefter tilldelas du en stödperson.

Boendestödet kan ge dig stöd och hjälp att utvecklas så att du kan
klara ett självständigt liv så långt det är möjligt. Boendestödet är ett
personligt utformat stöd som ges i ditt hem eller i form av ett mer
fungerande och utåtriktat socialt liv.

Vem kan få boendestöd?

Stödet riktar sig till dig med någon form av psykiskt eller neuropsykiatriskt funktionshinder eller missbruk och som har svårigheter att klara
det dagliga livet.

Stödet är anpassat efter dina behov och kan ge dig hjälp med:
• att få stöd och struktur i det dagliga livet och med de vardagliga
sysslorna
• att bryta isolering
• att ha någon att prata med
• att vara ett stöd i kontakter med hälso- och sjukvården
• att vara ett stöd i kontakten med myndigheter
• att delta i aktiviteter och i samhällslivet

Du ansöker om boendestöd hos mottagningsgruppen på samlad
myndighetsutövning. Efter det att din ansökan inkommit till handläggaren görs en utredning. Därefter får du ett skriftligt beslut på
det stöd som du har beviljats.

Kostnadsfritt

Att få boendestöd är kostnadfritt. Du betalar själv för dina omkostnader
i samband med aktiviteter.

