
Boendestöd
Information till dig som har 

fått insatsen boendestöd beviljad

Vad gäller för personal 
som arbetar hos dig?

• Om personal från boendestödet upplever att 
de utsätts för hot och våld i sin arbetsmiljö ska 
de avbryta insatsen och omedelbart lämna den 
aktuella bostaden. 

• Om personal från boendestödet upplever att 
de eller någon kollega utsätts för kränkande 
särbehandling eller sexuella trakasserier ska 
de avbryta insatsen och omedelbart lämna den 
aktuella bostaden. 

• Om personal från boendestödet upptäcker 
att någon använder droger eller alkohol eller 
observerar att någon i boendet är drog- eller 
alkoholpåverkad har personalen rätt att avbryta 
insatsen. Personalen använder alkomätare vid 
bedömning. 

• När personal vistas hos dig ska ytterdörren vara 
olåst under besöket. Du har inte rätt att fysiskt 
hindra personal i sitt arbete. Förekommer detta 
kommer personal avbryta insatsen och omedel-
bart lämna bostaden. 

• Om du vid upprepade tillfällen väljer att avboka 
din insats så kan socialförvaltningen behöva om-
pröva beslutet, vilket kan leda till förändringar 

• Avbrutna insatser utreds alltid och kan komma 
att behöva förändras eller avslutas för att perso-
nalen i boendestödet ska kunna arbeta rättssä-
kert. 

 
 Lämna synpunkter

Om du inte är nöjd med det stöd du får 
eller något annat, kan du lämna klagomål 
eller synpunkter. 

Tjänstgörande personal kan hjälpa dig, eller 
så kan du ringa Borgholms kommun på 
telefon 0485-88 000. 

Du kan också göra det digitalt, via vår e-tjänst, 
som du hittar på: 
www.borgholm.se/dialog-och-synpunkter/

Kontakt

Du är alltid välkommen att kontakta oss!

Du kan ringa boendestödet på vardagar 
klockan 08:00-16:00, på telefon 0485-88 289, 
eller skicka e-post till
boendestodsteamet@borgholm.se

Om ingen svarar kan det bero på att samtliga 
boendestödjare i tjänst är ute på uppdrag. Då 
kan du enklast lämna ett meddelande på tele-
fonsvararen eller prova att ringa lite senare.

 



Första mötet

När du har fått beslut om boendestöd kommer 
du bli kontaktad av någon i arbetsgruppen i bo-
endestödsteamet. Han eller hon kommer då att 
boka ett första möte med dig. På detta besök 
kommer två boendestödjare gå igenom vilka 
insatser du har fått beviljade och tillsammans 
planerar ni hur de ska utföras hos dig. 

Boendestödjaren kommer att ge dig den 
information du behöver kring vad boendestöd 
är och du får berätta om dig själv och vad du 
behöver stöd med. Vi skriver ned informationen.

Du har självklart möjlighet att fråga om sådant 
du tycker är oklart. Det ni kommer överens om 
skrivs ned i en genomförandeplan, som blir vårt 
gemensamma arbetsverktyg. 

 

Stöd du kan få

Motivation till att klara dina sysslor i hemmet 
Vi motiverar dig så att du lättare kan sköta dina 
vardagssysslor. Målet är att du med planering, 
stöd eller annan hjälp ska kunna sköta matlag-
ning, inköp, städning, tvätt själv.

Stöd vid aktiviteter 
Du får stöd på vägen till ett eget aktivt förenings-
liv, som till exempel fritidsaktiviteter, sport och 
motion, kulturella aktiviteter och planera för att 
utföra olika ärenden.

Socialt stöd   
Stöd i kontakt med andra människor men också 
med myndigheter, föreningar, arbetsgivare, gode 
män, läkarbesök och anhöriga.

Vad är boendestöd?

Boendestöd är till för dig som beviljats insatser 
enligt Socialtjänstlagen, SoL. Det som är gemen-
samt för alla insatser är att de är utformade för att 
stödja personer i det dagliga livet.

Hur omfattande är boendestödet?

I ditt beslut finns det angivet i vilken omfattning 
just ditt stöd ska vara. Omfattningen av boen-
destöd kan variera från någon timme i veckan 
till flera gånger varje dag. Boendestödsteamet 
arbetar varje dag i veckan. 


