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INSATSER INOM SOCIALPSYKIATRI

Inom socialpsykiatri i Hagfors kommun 
finns insatserna boendestöd, boende, daglig 
sysselsättning samt kontaktperson. För att göra 
en ansökan vänder du dig till handläggaren, 
som i Hagfors handlägger både LSS/SoL. Är 
du inte nöjd med beslutet som fattas gällande 
insatser finns möjlighet att överklaga. 

Boendestöd

Boendestöd är ett individuellt anpassat stöd 
som utgår från ditt behov. Genom att ge 
stöd samt göra saker tillsammans tillvaratas 
dina egna resurser i och omkring boendet. 
Boendestöd ger vi inte enbart i hemmet 
utan också genom vardagliga aktiviteter 
ute i samhället till exempel inköp, besöka 
vårdcentral, social träning etcetera.

Boende

Bostad med särskild service för vuxna är en 
insats för vuxna med funktionsnedsättning 
och som behöver regelbundet stöd. Insatsen är 
individuellt anpassad beroende på vilket stöd 
man behöver. En bostad med särskild service 
är en egen lägenhet med eget hyreskontrakt. 
Servicebostaden är ett antal lägenheter som 
har tillgång till gemensamma utrymmen, kök/
matsal och personal.
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Sysselsättning

Du som inte har ett arbete eller studier har 
möjlighet att ansöka om daglig sysselsättning. 
En meningsfull sysselsättning som stärker dig 
att få struktur i vardagen. Dina förutsättningar 
och din egen målsättning är en grund för att 
kunna gå vidare ut i arbetslivet.

Kontaktperson

Ibland kan det vara svårt att komma i kontakt 
med andra människor och risk finns för att bli 
isolerad. En kontaktperson är ett personligt 
stöd som kan ersätta eller komplettera hjälpen 
från anhöriga och som kan bidra till att du 
kommer ut i samhället och i din kontakt med 
andra.

ANSÖKAN OM INSATS

Om du har behov av  insats från 
socialpsykiatrin kan du ansöka hos 
handläggaren. Handläggaren utreder och 
beslutar om du har behov av det stöd du har 
sökt. Du får ett skriftligt beslut. 

Om du inte är nöjd med beslutet eller får 
avslag på din ansökan kan du överklaga. Det 
står på beslutet hur du går tillväga för att 
överklaga.

Kontakta någon av oss handläggare via telefon:
Ingrid Engblom                         Maria Wallmon
0563-186 07                                     0563-186 51
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ANDRA INSATSER

Träffpunkt/social gemenskap

Vi har en träffpunkt på Abborrtorpsvägen 10. 
Välkommen dit! Kontakta enhetschefen för 
socialpsykiatri för information om öppettider. 
Där finns möjlighet att köpa lunch och enkel 
fika. Möjlighet finns även till ADL-träning 
och social samvaro. Vi ordnar utflykter, 
promenader, korvgrillning, fisketurer med 
mera.

Personligt ombud

Vad är ett personligt ombud?
Insatsen riktas till dig som är 18 år och äldre, 
har långvariga psykiska funktionsnedsättningar 
och har svårt att få vardagen att fungera. 
Personligt ombud är ingen myndighet eller 
vårdinsats utan personliga ombud arbetar 
fristående och kostnadsfritt. Naturligtvis har 
de tystnadsplikt.

Vad kan ett personligt ombud hjälpa dig med?
Tillsammans med ombudet gör du en 
planering utifrån dina behov, önskemål 
och rättigheter. Det kan gälla råd och stöd, 
kartlägga vård och servicebehov, kontakta 
och samordna olika myndigheter och för dig 
viktiga personer, bistå vid ansökningar om vård 
och behandling, boende, ekonomi, arbete/
sysselsättning med mera.
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Efter genomförda uppdrag avslutas kontakten 
men du är givetvis välkommen att ansöka igen.

Hur får man ett personligt ombud?
Du kan ringa, skriva, e-posta eller be någon 
annan hjälpa dig. Huvudsaken är att du som 
vill ha ett personligt ombud uttrycker det som 
din egen önskan.

För mer information om personligt ombud, 
kontakta:

Yvonne Eliasson
054-540 53 38
yvonne.eliasson.torsby@telia.com

eller

Birgitta Stiernberg
054-540 53 37
birgitta.stiernberg.torsby@telia.com



Kognitiva hjälpmedel

Psykisk funktionsnedsättning innebär att du 
kan ha flera svårigheter som kan påverka 
förmågan att ta hand om dig själv i det dagliga 
livet. För att underlätta i vardagen finns olika 
typer av hjälpmedel för att hålla reda på tiden, 
hitta från en plats till en annan, få påminnelser, 
planera din dag, få struktur och ordning 
i hemmet, att kunna kommunicera med 
vänner och bekanta. Erfarenheten har visat 
att dessa hjälpmedel är till stor hjälp och av 
stor betydelse för att personer med nedsatt 
förmåga ska kunna leva ett så självständigt 
liv som möjligt. För att bli berättigad 
ett hjälpmedel gör en arbetsterapeut 
bedömningen av behovet och provar sedan 
ut lämpligt hjälpmedel.

Är du intresserad och vill veta mer om 
hjälpmedel, kontakta kommunrehab på 
0563-189 69, måndag-fredag 08.00-09.30.
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Besöksadress

Köpmangatan 3, Hagfors
Postadress: Sociala avdelningen
683 80 Hagfors

Reception

Öppet måndag-fredag 
08.00-12.00, 13.00-16.00

Telefon 
Du når vår reception via växeln: 
0563-185 00
Fax: 0563-186 17

Telefontider till handläggarna 
samt mer information 
hittar du på på www.hagfors.se

KONTAKTA OSS


