Stödinsatser enligt SOL

Kommunen erbjuder stödinsatser för personer med psykisk funktionsnedsättning i öppna
former som:
• Ljusglimten - en öppen träffpunkt där man kan komma under dagtid för socialsamvaro och
gemenskap. På Ljusglimten finns det personal under öppettiderna och aktiviteter görs
utifrån besökarnas behov och önskemål. Tel 0451-26 74 08
• Stöttecenter – en öppen mötesplats där man kan komma och kan nå personal dygnet runt.
Det finns möjlighet att ringa vid behov, för att tala med någon eller att komma på besök.
Tel 0451- 26 70 12.
Förutom traditionella insatser av hemtjänst enligt SoL kan personer med funktionsnedsättning även
ansöka om följande:
Ledsagarservice
Ledsagarservice hjälper personer med
funktionsnedsättningar att bryta isolering.
Det ger den enskilde möjligheten att komma
ut på enklare aktiviteter för att delta i
samhällslivet, besöka vänner och promenera.
Kontaktperson
En kontaktperson är en medmänniska som i
form av icke professionell vänskapsrelation
kan komplettera eller ersätta kontakt med
anhöriga och vänner. Kontaktpersonen ska
medverka till att minska social isolering,
genom samvaro och fritidsaktiviteter för att
underlätta för den enskilde att leva ett
självständigt liv.
Avlösarservice i hemmet
Avlösning i hemmet är framför allt en insats
för anhöriga, de ska få vila och få tid till annat.
Avlösarservice kan ges både som regelbunden
insats och för enstaka situationer.
Korttidsvistelse
Stödet kan ges för att anhöriga ska få tillfälle
till avlösning eller i form av korttidsvistelse
eller växelvård. Korttidsboende kan även
beviljas om man under en kortare tid inte kan
bo hemma.

Boendestöd
Stödet riktar sig till den som klarar att bo i egen
lägenhet men behöver stöd och hjälp.
Boendestödjaren arbetar för att den enskilde ska
få bättre struktur i vardagen och för att öka
självständigheten. Det kan till exempel handla
om praktiska saker i hemmet, gå ut och göra
ärenden, delta i fritidsaktivitet eller samtal.
Bostad med särskild service
Om man har ett så omfattande behov av stöd
och hjälp att man inte kan bo hemma eller i egen
lägenhet med stöd kan man ansöka om bostad
med särskild service. De som bor i en
servicebostad ges möjlighet att få tillgång till
gemensam service i form av personlig service
och omvårdnad. Personalen arbetar för att den
enskilde ska få bättre struktur i vardagen och för
att öka självständigheten. Det kan till exempel
handla om praktiska saker i hemmet, gå ut och
göra ärenden eller samtal. Att man tar emot stöd
och hjälp från personalen är en förutsättning för
att man ska kunna få bo i denna boendeform.
Daglig verksamhet
De personer som inte står till arbetsmarknadens
förfogande kan ansöka om daglig verksamhet.
Då krävs en sysselsättning som är anpassad
efter hans eller hennes intressen, behov och
förutsättningar. Daglig verksamhet bidrar till att
personer med funktionsnedsättning får vara en
del av samhället som alla andra. Innehållet
varierar från social samvaro till arbete på företag
i grupp eller enskilt.

