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Vad innebär boendestöd? 
Boendestöd är att du tillsammans med oss aktivt arbetar med 
att hitta rutiner och strategier som kan hjälpa dig i vardagen.  
Boendestöd innebär att strukturera upp, utveckla och 
upprätthålla rutiner för ditt hem, som till exempel gällande 
städning, tvätt, ekonomi, inköp och matlagning. Det kan också 
handla om stöd i förberedelser och kontakt med myndigheter, 
läkare, med mera. 

Vår målsättning är att du tack vare vårt stöd ska kunna 
utveckla dina egna förmågor för att kunna leva ett självständigt 
liv. 
 
Vardagscoacherna i kommunen är både kvinnor och män i 
blandade åldrar med varierad utbildning och lång erfarenhet. 
 
Vi tilldelar dig en vardagscoach utifrån den dag och tid du kan ta 
emot boendestödet. Ibland kan vi också ha med oss praktikanter 
när vi kommer hem till dig, vilket kan vara bra att känna till. 
 
Boendestöd kan ges årets alla dagar och dygnets alla timmar. 
 
Hur nattstödet ser ut anpassas individuellt och beslutas av en 
handläggare. Stödet kan till exempel handla om att du under 
nattetid har möjlighet att kontakta personal vid behov. 
Nattstödet utförs av hemtjänstens nattpatrull. 
 
Vem kan få boendestöd? 
Du som är mellan 18 och 65 år och har en funktionsvariation kan 
ansöka om boendestöd. 

 

Hur får man boendestöd? 
För att vi ska kunna erbjuda dig boendestöd så behöver du ha ett 
biståndsbeslut. Du kan kontakta kommunens socialsekreterare 
så utreder de tillsammans med dig vilket behov just du har. Du 
kan ansöka om både beslut för boendestöd under dagtid och 
boendestöd under nattetid. 
Du ringer kommunens kontaktcenter på telefon 0171-525 00 och 
ber om att få bli kopplad till en socialsekreterare. 

Om du behöver avboka ditt boendestöd 
Du har möjlighet att avboka ditt boendestöd om du till exempel 
blir sjuk eller om stödet krockar med något annat du behöver 
eller vill göra. Du avbokar då på telefon 0171-529 78 eller via 
sms på telefon 070-794 97 09. Om du väljer att avboka via sms är 
det viktigt att du skriver ditt för- och efternamn i meddelandet. 
 
Om du väljer att avboka ditt stöd alltför ofta kan det innebära 
att ditt stöd minskas alternativt avslutas, eftersom det finns en 
stor efterfrågan på boendestöd. 
 
Kontakta oss 
Du är välkommen att kontakta oss om du har några funderingar. 
 
Boendestödets kontorstelefon: 0171-529 78 
Enhetschef: 0171-529 81 
Webbplats: habo.se/boendestod 
Kontaktcenter telefon: 0171-525 00 
E-post: kontaktcenter@habo.se 
 
Du kan också skriva till: 
Kontaktcenter, Håbo kommun, 746 80 Bålsta 


