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Boendestöd

Enheten för socialpsykiatri

Boendestöd i Knivsta kommun
Boendestöd är ett socialt och pedagogiskt stöd i
vardagslivet till dig som har psykisk ohälsa/
funktionsnedsättning. Syftet med boendestöd är
att vara ett stöd i återhämtning samt att utveckla
dina färdigheter och förmågor för att du ska
kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.
Boendestöd utformas efter dina behov och önskemål och är
inte begränsat till hemmet. Det kan både vara motiverande
stöd och praktisk hjälp. Exempel på vilka insatser som kan
ingå i boendestöd:
• Stöd att sköta ditt hem
• Stöd att göra olika ärenden
• Stöd i kontakt med sjukvård, myndigheter och andra
instanser
• Stöd i att delta i aktiviteter
• Stöd att skapa struktur i vardagen
• Hjälp att bryta isolering
Vi kan erbjuda dig boendestöd måndag till fredag (oavsett
helgdag) klockan 07:45 - 19:00.
För att få boendestöd krävs att du har beslut enligt
Socialtjänstlagen från en handläggare på Socialtjänstkontoret
telefon 018-34 70 00.
Boendestöd är avgiftsfritt.

Det här kan du förvänta dig av Knivsta
Boendestöd:
• Planeringen påbörjas tillsammans med dig senast två veckor
efter att du fått beslut om boendestöd.
• Du får en kontaktman (Boendestödjare) som blir din
huvudsakliga kontakt. Du ska veta hur du når din
kontaktman.
• Du är delaktig i all planering som rör dig. Tillsammans
med dig utformas en genomförandeplan som beskriver
vilket stöd du vill ha. Genomförandeplanen följs upp vid
behov och minst en gång i halvåret.
• Personalen har den kompetens som krävs för att
kommunicera med dig och ge dig stöd och hjälp i
vardagslivet. Du får information på ett sätt du förstår och du
möts med respekt av kunnig och professionell personal.
• Om du önskar och har behov av samordning så samverkar vi
med sjukvård, myndigheter och andra instanser.
• Vi uppmärksammar barns behov i familjen.

Personalen har tystnadsplikt.

Boendestöd

Telefon 018-34 70 12
måndag - fredag (oavsett helgdag) klockan 07:45-20:00
Enhetschef Louise Rodhe, telefon 018-34 70 00,
louise.rodhe@knivsta.se

Ansökan om boendestöd

Socialtjänstkontoret
Telefon 018-34 70 00
Ansökan kan också göras via kommunens hemsida,
www.knivsta.se

