
Stödteamet 
Information om stöd till personer med psykisk  
funktionsnedsättning 

Här finns vi! 

Stödteamet: 

Ebbalyckevägen 18 C, Tingsryd 

0477-443 29 

Avdelningschef 

0477-442 87 

Områdeschef 

0477-443 23 



Vad gör vi på stödteamet? Personalen 

• Vi arbetar för dig som har någon psykisk funktions-

nedsättning och vill ha boendestöd 

• Vi samarbetar med dig i en så öppen och normal form 

som möjligt på dina villkor  

• Vi vill hjälpa dig att motverka social isolering, det vill 

säga ensamhet 

• Vi vill hjälpa dig att leva ett så rikt och självständigt liv 

som möjligt 

 

 

 

 

 

 

Vi ger stöd med följande 

• Samtal i hemmet samt via telefon 

• Vardagssysslor i hemmet 

• Social aktivering, exempelvis genom att gå och 

handla eller promenera med oss 

• Förmedla kontakter med myndigheter, exempelvis 

vården, försäkringskassan och liknande 

 

Vi som arbetar i stödteamet är behandlingsassistenter. Vi 

arbetar utifrån en genomförandeplan som utvecklats till-

sammans med omsorgstagaren. 

Vi har tystnadsplikt. Det innebär att vi inte får berätta för 

någon obehörig om sådant som rör omsorgstagarens situ-

ation, om inte omsorgstagaren givit sitt medgivande och 

samtycke. Personalen finns till hands alla dagar, från mor-

gon till kväll.  

 

Vi utgår från en lägenhet på Ebbalyckevägen och gör hem-

besök hos personer som vill ha vårt stöd. Vi har också till-

gång till en sjuksköterska när det behövs. 

 

Lagen 

”Den som inte själv kan tillgodose sina behov eller kan få 

de tillgodosedda på annat sätt, har rätt till bistånd av social-

nämnden för sin försörjning och för sin livsföring i övrigt.” 

”Den enskilde ska genom biståndet tillförsäkras en skälig 

levnadsnivå. Biståndet ska utfärdas så att det stärker hans 

eller hennes möjligheter att leva ett självständigt liv.” 

Ovanstående finns skrivet i socialtjänstlagen (SoL)  

kap 4 §1-2 

För att rätt insatser ska ges bedömer en handläggare vilka 

behov som finns. Detta beslut styrs sedan vilka insatser 

stödteamet kan hjälpa till med  


