KVALITETSGARANTI

Bostad med särskild service för vuxna enligt LSS
(Lagen om stöd och service)

Vad är bostad med särskild service

Genom bostad med särskild service ska du få en möjlighet att leva ett
självständigt liv och bo i en egen bostad. Du får stöd av personal i att skapa dig
ett eget hem och hjälp med dina dagliga personliga behov. Du ska få möjlighet
att delta i fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter. Genom bostad med
särskild service ska du få goda levnadsförhållanden.

Vem kan få bostad med särskild service enligt LSS?

Bostad med särskild service är ett boende för dig som har en funktionsnedsättning
och behöver stöd av personal i boendet.
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Bostad med särskild service beviljas personer med sådana funktionsnedsättningar
att de har rätt till insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade,
LSS.

Bostad med särskild service kan vara utformad på olika sätt.
gruppbostad - för personer med stort omvårdnadsbehov och behov
av kontinuerlig tillsyn av personal. Gruppbostaden är utformad som
enskilda bostäder i direkt anslutning till gemensamma utrymmen.

servicebostad - lägenhet i nära anslutning till en servicebas. Vid
servicebasen finns tillgång till gemensamhetslokaler samt en
personalgrupp som vid behov ger individuellt utformat stöd.

annan särskilt anpassad bostad – en av kommunen anvisad bostad med viss
grundanpassning men utan fast bemanning. I denna boendeform ingår inte
omvårdnad och inte heller fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter.

KVALITETSGARANTI Förtroende Omtanke Delaktighet
När du har fått ett beslut om bostad med särskild service enligt
LSS har du rätt att förvänta dig följande:
Du blir erbjuden en bostad inom tre månader.
All personal har tystnadsplikt.
Du får skriftlig och muntlig information vid inflyttning.
Du blir erbjuden en kontaktpersonal som tar ett speciellt ansvar
för kontakten med dig.
Tillsammans med dig och om aktuellt, din företrädare utformas en genomförandeplan
för hur du utifrån dina individuella behov ska få stöd i ditt boende.
Genomförandeplanen följs upp minst en gång om året.
Det finns personal som ger stöd och hjälp med de dagliga
personliga behov där du behöver stöd.
Du blir bemött på ett bra sätt av kunnig och professionell personal.
Du får information på ett sätt som du förstår.
Du ska få möjligheter att delta i fritids- och kulturaktiviteter (gäller ej annan särskilt anpassad bostad).

Vi rättar till det som blivit fel
Om vi inte gör det du garanteras lyssnar vi på dina synpunkter, ser över våra rutiner och
rättar till det som blivit fel.

Säg vad du tycker!

Dina synpunkter är värdefulla. Vi vill ta tillvara både positiva och negativa synpunkter, idéer och
klagomål. De hjälper oss att utveckla och förbättra vår verksamhet. Inom Socialförvaltnigens
alla verksamheter. Det finns en speciell blankett som Du kan använda “Synpunkter och klagomål
(Ris och Ros)”. Denna blankett ska finnas tillgänglig inom alla verksamheter.
Om Du inte finner den kan du alltid be din handläggare eller annan personal om att få den.
På kommunens hemsida: http://www.stromstad.se/ finner du också en digital blankett för att
lämna synpunkter och klagomål under rubriken SYNPUNKTER OCH DIALOG.
Du kan också prata direkt med ansvarig chef.

Vill du veta mer om bostad med särskild service?
Ytterligare information om bostad med särskild service hittar du på Strömstad Kommuns
hemsida: http://www.stromstad.se/
Huvudrubrik: STÖD OCH OMSORG
Underrubrik: Funktionsnedsatta/Boende funktionsnedsättning
Eller följ länken nedan:
http://www.stromstad.se/stodochomsorg/funktionsnedsatta/boendefunktionsnedsattning
.4.b5400fe1453b28b6b71b9bd.html
Du kan också vända dig till enhetschefen, telefon 0526-19 453
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