Skicka ansökan till:
Individ och familjeomsorgen
Storgatan 67
935 81 Norsjö

Individ och familjeomsorgen
Ansökan om boendestöd enligt Socialtjänstlagen- SOL 4 kap 1§
Ansökan avser:
Sökandens namn

Personnummer

Adress

Telefon bostad

Postnummer och postort

Annan telefon/Mobiltelefon

Eventuell god man/förvaltare*

Telefonnummer

Adress

Postnummer och postort

Behjälplig vid ansökan- namn

Telefonnummer

Adress

Postnummer och postort

Mejladress

Sökande är
o Ensamboende
o Sammanboende

*Kopia på förordnande som god man/förvaltare skall bifogas ansökan.

Har du tidigare ansökt eller fått insatser enligt socialtjänstlagen?
o Ja
o Nej
Har du några nuvarande insatser enligt LSS eller socialtjänstlagen?
o Ja
o Nej
Information om medgivande
Om den sökande lämnar sitt medgivande till att uppgifter får inhämtas från andra
myndigheter, organisationer eller personer ska det tydligt framgå vilka som får kontaktas
och i vilket syfte. Medgivandet lämnas i samråd mellan den sökande och handläggaren.

Beskrivning:
Så här ser min vardag ut:

De här problemen i vardagen behöver jag hjälp och stöd med:

Boendestöd
Insatsen boendestöd innebär att en boendestödjare besöker dig i hemmet för att
stödja dig i din vardag inom olika områden, till exempel att utföra vardagens
moment och att uppnå struktur i hemmet men även vara ett stöd på annat sätt.
Boendestödet kan förutom stöd i hemmet till exempel handla om att du får stöd
inför situationer utanför hemmet, att lösa problem, fatta beslut, hantera stress
och andra psykologiska krav, sköta din hälsa, komma igång med fritidsintressen,
knyta sociala kontakter eller hjälp med vissa myndighetskontakter/formella
relationer. Boendestöd kan även ske i samverkan med andra vid behov, till
exempel god man, arbetsterapeut eller anhöriga.
Boendestödjaren ska upprätta en plan tillsammans med dig som ska beskriva hur
ni kommer överrens om att insatsen ska genomföras inom de målområden som
du beviljats stöd.
Boendestödjaren för samtal med stödjande, motiverande och coachande karaktär
inom insatsens målområden med hänsyn till ditt självbestämmande och din
integritet.
Målsättningen med insatsen är att du med stöd av boendestödjaren ska få
möjlighet till ett socialt sammanhang, ökad självkänsla och hopp samt ökad
möjlighet till ett självständigt liv utifrån dina egna förutsättningar.
För praktiska sysslor är målet att du får träna in rutiner tills du kan följa dem
självständigt. Du ska själv vara aktiv i alla moment. Boendestödjaren kan vid
behov utföra sysslor tillsammans med dig. Utvecklingen ska gå i din takt under
beslutsperioden och klarar du vardagens moment självständigt så trappas
boendestödet ut eller avslutas.

Du har ansökt om insatsen boendestöd
enligt Socialtjänstlagen
När din ansökan inkommit kommer boendestödshandläggaren så snart som
möjligt att behandla den. Boendestödshandläggaren kommer att ringa dig för att
boka en träff hemma hos dig. Hembesöket brukar ta en till två timmar. Ta gärna
med dig en vän, anhörig eller kontaktperson om du önskar.
Handläggaren kommer att ställa många frågor för att få en helhetsbild av vem du
är och hur din vardag fungerar. Det är viktigt att dina egna synpunkter kommer
fram.

Under hembesöket vill boendestödshandläggaren veta:
 Om du har någon diagnos eller några intyg om din funktionsnedsättning.
 Vad du tycker fungerar bra i ditt liv.
 Vad du vill förbättra.
 Hur din sociala situation fungerar, exempelvis:
Om du har en god hälsa
Om du har god kontakt med släkt och/ eller familj
Om du har barn/hur din föräldraroll påverkas av din funktionsnedsättning.
Hur din ekonomi ser ut.
Hur skolgången eller arbetslivet ser ut.
Om du har några fritidsintressen.
Efter hembesöket gör boendestödshandläggaren en utredning som utgår från de
uppgifter du lämnar in och de intyg som finns om din funktionsnedsättning.
Förhoppningen är att du genom denna information får en bra bild om vad som
kommer att hända framöver.
…………………………………..

