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omvårdnad gävle

Gruppbostad 

Personer med funktionsnedsättning kan beviljas 
lägenhet i gruppbostad. För att få lägenhet måste 
den som ansökt omfattas av LSS genom person-
kretstillhörighet och bedömas ha behov av den 
formen av omsorg liksom behov av närhet till 
personal dygnet runt. Bedömningen görs av 
 kommunens biståndshandläggare.

Vad är en gruppbostad?

I varje gruppbostad finns fem till sex lägenheter 
och gemensamma rum där du kan träffa dina 
grannar. Du har en egen lägenhet som hyrs 
omöblerad så att du kan inreda som du själv vill. 
Personal finns på plats dygnet runt. Vid några 
gruppbostäder har personalen särskild kompetens 
kring till exempel autism eller teckenspråk. Vid 
en av gruppbostäderna finns BoDA, daglig verk
samhet i anslutning till bostaden.

Värdighetsgarantin –  
vårt kvalitetslöfte till dig

I värdighetsgarantin står det vilken kvalitet du 
har rätt att förvänta dig när det gäller bland 
annat bemötande, trygghet och möjlighet att 
påverka. Läs mer i ”Värdighetsgarantin”.

Att bo i gruppbostad

I gruppbostaden får du hjälp och stöd i din vardag 
så att du ska känna dig trygg och kunna leva ett 
så självständigt liv som möjligt. Stödet planeras
tillsammans med dig och utgår alltid från dina 
önskemål, intressen och behov. 

Egen kontaktman

Du har en egen kontaktman i personalgruppen. 
Du kan alltid prata med din kontaktman, som 
bryr sig extra mycket om hur just du vill ha det. 
Du och din kontaktman kommer tillsammans 
överens om hur hjälpen och stödet i din vardag 
ska se ut. Det ni kommer överens om skrivs ner i 
en genomförandeplan.

Praktiskt stöd

Utifrån dina behov kan du få stöd med sådant 
som behövs för att du ska klara din vardag och 
kunna sköta ditt hem. Det kan till exempel vara 
hjälp med personlig hygien, förflyttningar, 
mål tider, inköp, tvätt och städning. Om du har ett 
husdjur måste du mata, rasta och sköta det själv.
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Aktiviteter och samvaro

Ibland kanske du vill göra saker på egen hand och 
ibland tillsammans med andra. Personalen kan 
hjälpa dig att utveckla dina intressen, ta del av 
fritidsaktiviteter och hålla kontakt med vänner 
och släkt. Du får stöd med att kommunicera, 
planera framåt och skapa en vardag som är lätt 
för dig att förstå och förutsäga.

Hälso- och sjukvård, rehabilitering  
och habilitering

I gruppbostaden kan du vid behov träffa sjuk
sköterska. När det gäller läkarkontakt tillhör du 
den hälsocentral du valt. Region Gävleborgs 
primärvård har ansvar för rehabilitering och 
habilitering. Personalen kan hjälpa dig att ha 
kontakt med primärvårdens arbetsterapeuter och 
sjuk gymnaster.

Vad kostar det?

Du betalar hyra för din lägenhet. Du betalar också 
själv för mat, aktiviteter, förbrukningsmaterial, 
läkarvård, tandvård, mediciner och eventuell 
internetuppkoppling. TVlicens och hushållsel 
ingår i lägenheten.

Mer information och ansökan 

Ansökan om lägenhet i gruppbostad görs hos 
biståndshandläggare vid Omvårdnad Gävle, tel. 
02617 80 00. Du kan ansöka muntligt eller skriftligt. 
Biståndshandläggaren hjälper dig om du har frågor.

Gruppbostäder
Verksamheten vid gruppbostäderna drivs av tre 
olika utförare, Omvårdnad Gävle, Attendo LSS och 
Frösunda Omsorg AB på uppdrag av kommunen.

Gruppbostäder som drivs av   
Omvårdnad Gävle
Furuviksvägen 62 
Första Tvärgatan 11 
Idrottsallén 14 
Idrottsallén 28 
Lindbackavägen 16 
Pukslagarvägen 17  
Rågångsvägen 17 
Rågångsvägen 19 

Stureborgsvägen 11 
Tordönsgatan 8 A-B 
Tussilagovägen 207 
Vinbärsvägen 237 
Vinddraget 3 A-B 
Vegagatan 10
Övre Hattmursvägen 4

Gruppbostäder som drivs av  
Attendo LSS
Slörgårdsgatan 10 
Solgårdsgatan 2

Gruppbostäder som drivs av  
Frösunda Omsorg AB
Allevägen 5 B 
Allévägen 5 C 
N. Skeppargatan 28 B 

Stiftelsevägen 6 
S. Slottsgatan 17 C 
Åbyforsvägen 61


