Socialpsykiatrins
boendestöd
- ett stöd i vardagspusslet för dig med psykisk
ohälsa, psykiatrisk diagnos eller samsjuklighet

Boendestöd
Om du har en psykisk funktionsnedsättning, lider av
psykisk ohälsa eller samsjuklighet som gör att du har svårt att få
din vardag att fungera så kan du ansöka om stöd i form av
boendestödsinsats.
Boendestöd är en insats enligt SOL (socialtjänstlagen) som ges i
din egen bostad utifrån dina individuella behov.  
Boendestödjare som besöker dig i hemmet har som uppgift att
motivera och stötta dig i din vardag så att du kan känna dig trygg,
aktiv och leva ett så självständigt liv som möjligt. Stödet är motive
rande och ska leda till att du kan leva så självständigt som möjligt.  
Du kommer att få en kontaktperson på boendestödet.
Kontaktpersonen är den som tillsammans med dig kommer att
utforma din genomförandeplan och följa upp den.
En genomförandeplan är en planering som du och boendestödet
utformar utifrån ditt beslut.
Syftet med genomförandeplanen är att du så småningom ska nå
dina mål som du och din biståndshandläggare kommit överens
om.

Exempel på boendestödinsatser
kan vara stöttning med:
• Att skapa sociala kontakter  
• Att utveckla och träna dina egna
förmågor och färdigheter
• Motiverande samtal
• Struktur i vardagen
• Planering
• Kontakt med myndigheter
• Att hitta en meningsfull sysselsättning
• Handling
• Tvätt
• Promenader
• Matlagning

Hur ansöker jag om boendestöd?
För att ansöka om boendestöd vänder du dig till socialtjänsten
i Melleruds kommun och ber om att få prata med en bistånds
handläggare som är kopplad till socialpsykiatrin.
Du kan komma i kontakt med växeln på socialtjänsten
via följande telefonnummer: 0530-181 50
Biståndshandläggaren kommer att ringa upp dig och
ställa frågor. Du berättar om dina behov och vad du
önskar att få hjälp med.
Biståndshandläggaren gör en utredning och bedömer om du är
berättigad till boendestöd och i vilken omfattning.

KONTAKTUPPGIFTER
Melleruds kommun
Box: 64, 464 80 Mellerud
Besöksadress: Storgatan 13, Mellerud
Telefon: 0530-180 00
E-post: kommunen@mellerud.se
mellerud.se

