INTRESSEANMÄLAN
för bostad med särskild service och
daglig verksamhet enligt LSS

Blankettanvisning: Anmälan lämnas till LSS-handläggare. Observera att blanketten Skickas till:
är en intresseanmälan och inte en ansökan om boende enligt LSS
Vårgårda

kommun
Kungsgatan 45
447 80 Vårgårda

Personuppgifter
Namn

Personnummer

Gatuadress

Telefonnummer

Postnummer och ort

Ev. mobiltelefonnummer

Gruppbostad fr o m:
Servicebostad fr o m:
Annan särskild anpassad bostad fr o m:
Daglig verksamhet fr o m:

(Se bilaga för information om instanserna)

Anmälan lämnas till LSS-handläggare,
Kungsgatan 45
447 80 Vårgårda
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Bostad med särskild service eller annan särskilt
anpassad bostad för vuxna enligt 9 § 9 LSS
Servicebostad är en bostad med god tillgänglighet där service och
omvårdnad kan ges dygnet runt. Det personliga stödet ges i den omfattning
den enskilde behöver av fast baspersonal d v s anställd personal för boendet.
Vissa gemensamma utrymmen för service och gemenskap ska finnas.
Servicebostaden kan vara en anläggning med flera lägenheter och
gemensamhetsutrymmen. Servicebostad kan vara en lämplig mellanform av
bostad mellan ett helt självständigt boende i egen lägenhet och en lägenhet i
en gruppbostad. Den kan också vara förlagd i vanliga villor, radhus eller
flerfamiljshus, samlade i en trappuppgång, utspridda i olika hus eller
trappuppgångar med en gemensam bas i form av en lägenhet eller som
enstaka lägenheter kopplade till en gruppbostad.
I insatsen ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter enligt
9 c § LSS.
Gruppbostad är en bostad med gemensamma utrymmen och där service och
vård kan ges alla tider på dygnet. Gruppbostad är tänkt för personer med ett
så omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov att mer eller mindre
kontinuerlig närvaro av personal är nödvändig. De boende disponerar sin
egen lägenhet och har tillgång till gemensamma utrymmen för umgänge.
I insatsen ingår omvårdnad, fritidsverksamhet och kulturella aktiviteter
enligt 9 c § LSS.
Annan särskilt anpassad bostad är en bostad med en viss grundanpassning
i ett vanligt bostadsområde . I boendet finns ingen fast bas personal.
Omvårdnad, fritids- och kulturverksamhet ingår inte. Kompletterande stöd
och service kan ges enligt LSS eller annan lagstiftning.
Daglig verksamhet enligt 9 § 10 LSS
Insatsen ska erbjuda deltagarna en individuellt anpassad sysselsättning efter
vars och ens förmåga upp till 67 års ålder. Insatsen kan beviljas personer
som omfattas av personkrets 1 och 2 i yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och som inte utbildar sig.
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