
Laholms kommun, Socialtjänsten 

Telefon 0430-150 00 • www.laholm.se 

Synpunkter, klagomål och  

beröm  

 

Synpunkter, klagomål och beröm ger 

oss värdefull information för att bli 

bättre. Därför vill vi gärna att du  

berättar för oss vad du tycker om det 

vi gör och det bemötande vi ger.  

Du kan också lämna dina synpunkter via 

www.laholm.se eller Medborgarservice på 

telefon 0430-150 00. 

Laholms kommun, Socialtjänsten 

Telefon 0430-150 00 • www.laholm.se 

Kontakt 

Har du frågor kring vår verksamhet  

är du välkommen att kontakta oss  

via Medborgarservice på telefon  

0430-15000. 

 

Information finns även att hämta  

på Laholms kommuns hemsida: 

www.laholm.se  

 

Boendestöd  

Socialpsykiatri 



Vad är boendestöd? 

Boendestöd är en insats som riktar sig till 

dig som behöver stöd i vardagen. Genom 

individanpassade insatser stöttar vi dig I 

ditt hem. Tillsammans tränar vi på att stär-

ka din förmåga att genomföra vardags-

sysslor för att du på sikt ska klara dessa 

utan stöd av socialtjänsten.  

Det huvudsakliga målet med insatsen är 

att uppnå ökad självständighet i hemmet 

och vardagen.  

Stödet kan t ex innebära: 

• Hitta rutiner och motivation att  

sköta hemmet. 

• Hjälp att planera vardagen  för att 

kunna fullfölja sin planering och 

hålla inplanerade besök. 

• Stödjande och motiverande samtal 

• Praktisk träning av vardagliga 

sysslor. 

• Planera hur dina mål ska uppnås. 

Vem får boendestöd? 

Vi riktar oss till vuxna med psykisk 

ohälsa, missbruk/beroende och/eller annan 

funktionsnedsättning som är bofasta I 

Laholms kommun. 

Din ansökan behovsprövas av en hand- 

läggare på socialtjänsten och utifrån den 

vårdplan som ni upprättar tillsammans 

planeras ditt individuella stöd. 

 

Hur ansöker du? 

Du kan lämna in en skriftlig ansökan som 

finns att hämta på Medborgarservice eller 

på kommunens hemsida: www.laholm.se. 

Ansökan kan lämnas in till: 

Mottagningsgruppen på Socialkontoret, 

Trädgårdsgatan 15, Laholm. 

Du är också välkommen att höra av dig till 

mottagningsgruppen på telefon 0430-265 

59. 

 

 

Hur arbetar vi? 

• Vi som arbetar på boendestödet  

arbetar utifrån ett rehabiliterande/

habiliterande synsätt. Vi fokuserar  

på att hitta lösningar och öka din 

självständighet. 

• Viktiga principer I mötet med dig  

är medbestämmande och inflytande. 

Du ska vara delaktig i att skapa din 

genomförandeplan och sätta dina 

mål.  

• Vi tror på ett respektfullt bemötande 

och att skapa trygga relationer där du 

har tillit till personalen och vågar 

prova nya ideer och vägar. 


