Värdegrund
Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla
människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott
arbete, lära sig och vara delaktiga.
Vi skall möta människan respektfullt och jämlikt. I mötet
med människor visar vi empati och engagemang.

Kontakt
Gruppbostaden: 0580-804 07
LSS-handläggare: 0580-806 91, 0580-806 34
Telefontid: Vardagar kl. 08.30-09.30

Enhetschef: 0580-805 91, 076-80 80 591
Sjuksköterska: 0580-804 59, 070-253 48 82
Adress till Gruppbostaden
Bergsmansvägens Gruppboende
Bergsmansvägen 12
714 34 KOPPARBERG

2018-05-09

Välkommen till
Bergsmansvägens
gruppboende

Boendet
Bergsmansvägens gruppboende består av fyra lägenheter,
samtliga handikappanpassade och i markplan med egna
uteplatser.
Lägenheternas storlek är mellan 50 och drygt 60 m2 och
består av hall, kök, vardagsrum och sovrum samt badrum.
Till lägenheterna hör ett gemensamt vardagsrum för
samvaro och ett kök där man kan välja att äta sina måltider
gemensamt med övriga boende. Här finns även gemensam
tvättstuga. Stationerad personal finns att tillgå dygnet runt.
Varje hyresgäst har ett kontrakt på sin bostad som man
betalar hyra för. Det finns möjlighet att söka bostadsbidrag
om inkomsten är låg. Stöd och omsorg är kostnadsfritt.
Hälso- och sjukvårdsinsatser betalas av den enskilde.
Kostnader för övriga personliga utgifter t.ex.
fritidsaktiviteter, betalas av den enskilde.
Samtliga som bor i gruppbostaden har insatsbeslut från våra
LSS-handläggare. Ansökan om gruppbostad görs hos någon
av dessa, se kontaktinformation på baksidan av denna folder.

Måltider
All mat lagas på boendet. De boende deltar i planering av
matsedel och matlagning så långt det är möjligt.

Daglig verksamhet och fritid
De flesta av våra boende har daglig verksamhet, vilket
innebär att man tillbringar dagen eller del av dagen i någon
aktivering/sysselsättning antingen på daglig verksamhet i
Bångbro gemensamt med andra eller på en utlokaliserad
individuellt anpassad plats.

Vi har en egen buss som finns att tillgå kvällar och helger
för gemensamma utflykter. Egna aktiviteter på stugan i form
av samkväm, till exempel grillfest, sommarfest och
luciafirande, är återkommande.

Kontaktperson
Alla boende har en egen fadder i personalgruppen som ger
stöd och hjälp till den boende. Tillsammans gör vi en
genomförandeplan med den boende, anhörig och andra
insatsgivare för att tillgodose behov och önskemål.

Boråd
Ett lokalt forum finns för information och dialog om
verksamhetens innehåll och utveckling i syfte att stärka
delaktighet och inflytande. Deltagare är samtliga boende,
anhöriga, gode män, representanter för personalen,
enhetschef samt kontaktpolitiker från kommunstyrelsens
sociala utskott. Borådet har möte två gånger per år.

Tystnadsplikt
All personal inom Ljusnarsbergs kommun innefattas av
tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att det är
förbjudet för personalen att röja uppgifter om enskild
persons förhållande.

Klagomålshantering
Vi hoppas att du ska trivas hos oss. Skulle det dock vara så
att du är missnöjd med något så är det viktigt för oss att vi
får kännedom om detta. Du kan framföra dina synpunkter
genom att prata med personalen, kontakta enhetschefen eller
genom att fylla i vår klagomålsblankett som du får när du
kommer till oss.

