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SOCIALFÖRVALTNINGEN

Bostadsanpassning
Om du på grund av din funktionsnedsättning behöver
anpassa din permanenta bostad kan du hos kommunen,
ansöka om ett ekonomiskt bidrag till kostnaderna för
åtgärderna. Anpassningen ska avse åtgärder för att
underlätta det dagliga livet.
Exempel på åtgärder som man kan få bidrag till är:
 ta bort trösklar, bredda dörrar
 anpassning av fast belysning
 skapa duschmöjlighet i badrummet
För att få ett ekonomiskt bidrag krävs att du har en
funktionsnedsättning som är bestående. Det ekonomiska
bidraget är personligt och kan lämnas oavsett om du bor i
villa eller flerfamiljshus med hyres- eller bostadsrätt.
Vad kostar det?
Bidragets storlek och omfattning är beroende på din
funktionsnedsättning och din bostads utformning.
Bidraget är inte inkomstprövat.
För intyget, som ska sändas med ansökan, får du betala en
avgift. För denna kostnad se kommunens eller landstingets
hemsidor, www.vastervik.se/hjalpmedel eller
www.ltkalmar.se
Vem kontaktar jag?
Kommunens handläggare i bostadsanpassningsärenden
Telefon 0490 - 25 52 89
Du kan även finna information och ansökningsblankett på
kommunens hemsida, www.vastervik.se/bostadsanpassning

Hjälpmedel
För att du ska klara din vardag och dina grundläggande,
personliga behov, kan du efter en behovsbedömning av
arbetsterapeut eller sjukgymnast, få låna hjälpmedel.
Bedömning av hjälpmedelsbehovet sker vid både tillfälliga
och permanenta behov. Exempel på hjälpmedel som du kan
få låna efter en behovsbedömning är gångstöd, rullstol eller
hygienhjälpmedel.
När behovet av hjälpmedel har upphört ska dessa återlämnas
till kommunen. För vidare information ta kontakt med
arbetsterapeut eller sjukgymnast i kommunen.
Vad kostar det?
För bedömning och utprovning av hjälpmedel betalar du en
avgift som kommunfullmäktige har bestämt, se kommunens
hemsida, www.vastervik.se/hjalpmedel
Vem kontaktar jag?
Arbetsterapeut eller sjukgymnast inom kommunen
Vardagar klockan 8.00 - 9.00, övrig tid telefonsvarare.
Telefon: 0490 - 25 51 76 (centralort och södra kommundelen)
Telefon: 0493 - 216 90 (norra kommundelen)
Vid behov av synhjälpmedel och hörseltekniska hjälpmedel
hänvisas till syncentralen respektive hörselcentralen.
Telefon sjukhusets växel: 0490 - 86 000
För bedömning och utprovning av syn- och hörselhjälpmedel
betalar du en avgift, se landstingets hemsida,
www.ltkalmar.se

Hemtjänst
Om du har behov av stöd som inte kan tillgodoses på annat
sätt kan du ansöka om bistånd enligt socialtjänstlagen i form
av hemtjänst. Bistånd kan efter ansökan och individuell
bedömning ges i olika former av insatser som till exempel:
 service
 personlig omvårdnad
I Västerviks kommun finns valfrihet inom hemtjänsten. Det
betyder att du som har hemtjänst får välja vem som ska
utföra insatserna, kommunen eller en privat leverantör. För
information om de leverantörer som du kan välja mellan, där
du är bosatt, vänd dig till handläggare eller se kommunens
hemsida, www.vastervik.se/hemhjalp-hemtjanst
Vad kostar det?
Avgiften är inkomstprövad. Du betalar en avgift som
kommunfullmäktige har bestämt. Se avgiftsbroschyr på
kommunens hemsida, www.vastervik.se/hemtjanst-hemhjalp
Vem kontaktar jag?
Handläggare på Utredningsenheten för äldre och
funktionsnedsatta
Telefon: 0490 - 25 50 51
Telefontid: måndag till fredag klockan 10.00 - 12.00 samt
torsdag 13.00 - 14.30.
Vill du ha fler exemplar av denna broschyr kontakta
socialförvaltningen på telefon 0490- 25 53 63.

