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Kontakta oss

Ring oss gärna om du undrar över något.

Gruppledare
072-961 27 27

Enhetschef
0171-529 81

Håbo kommuns kontaktcenter
0171-525 00

Telefon: 0171-525 00
E-post: kontaktcenter@habo.se
Webb: www.håbo.se

INFORMATION TILL DIG SOM HAR FÅTT
ELLER SOM HAR SÖKT

Boendestöd

Det här är boendestöd
Hur får man boendestöd?

För att få boendestöd krävs ett biståndsbeslut. Ta kontakt med kommunens
socialsekreterare så utreder de tillsammans med dig vilket behov just du
har.
För att nå socialsekreterarna kan du ringa till kommunens kontaktcenter
och be att bli kopplad. Telefonnummer till kontaktcenter är 0171-525 00.

Vad innebär nattstödet?

Nattstödet handlar mer om att du ska känna att du alltid kan ringa till
någon om du är orolig och att det ska kunna dig ökad trygghet.
Du kan alltid få nattbesök om det är ett behov du har. Nattstödet utförs av
hemtjänsten i Håbo kommun.

Vilka träffar du i boendestödet?

Vem kan få boendestöd?

I boendestödet arbetar kommunalt anställda män och kvinnor som är
vardagscoacher.

Syftet med stödet är att stärka din självkänsla och på sikt göra det möjligt
för dig att leva ett bra och självständigt liv.

Alla vardagscoacher har en anpassad utbildning och lång erfarenhet. De
använder sig av olika verktyg i sitt arbete, exempelvis vård- och
stödsamordning och motiverande samtal.
Vad det är får du veta mer om när du träffar vardagscoacherna.

Vad innebär boendestöd?

Det här gäller vid avbokning

Vad innebär dagsstödet?

Dagsstödet kan innebära att du tillsammans med oss jobbar med att hitta
rutiner och strategier som ska hjälpa dig i vardagen.

Om du väljer att avboka ditt stöd i allt för omfattning kan antalet timmar
som du har fått förändras eftersom många efterfrågar vardagscoachernas
tjänster.

Det kan vara att strukturera upp det som behöver göras i hemmet kring
städning, matlagning, inköp och tvätt.

Begränsade möjligheter att välja vardagscoach

Du som är 18 år och äldre och har en psykisk funktionsnedsättning kan
ansöka om boendestöd för att klara din vardag.

Boendestöd kan ges dygnet runt, det vill säga både natt och dag.

Du kanske behöver stöd för att ta myndighetskontakter eller till exempel
kontakta läkare.
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Vid avbokning ringer du alltid till vår kontorstelefon:
0171-529 78 eller sms:a till mobilnummer 072-385 08 44

Du har mycket begränsade möjligheter att själv välja vardagscoach.
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