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En egen lägenhet, tillsammans med andra och med stöd dygnet runt.  
Att bo i en gruppbostad kan både ge rätt hjälp och en känsla av självständighet. 
I gruppboendet har du alltid närhet och tillgång till personal.  
Du bestämmer själv vad du vill ha hjälp med. 
I Sävsjö kommun finns fem gruppbostäder för dig som behöver extra stöd  
enligt LSS (Lagen om särskilt stöd). 

I en gruppbostad hyr du en egen lägenhet som du 
själv bestämmer över, möblerar och sköter om. I de 
gemensamma utrymmena kan du, dina grannar och 
personalen laga mat tillsammans och umgås. Det är ni 
som bor i gruppbostaden som tillsammans bestämmer 
vilka personer som får vara i de gemensamma utrym-
mena och vad de ska användas till. 

Mat och måltider
Rutinerna för mat och mål-
tider ser olika ut. På vissa 
gruppbostäder handlar du 
och lagar din egen mat med 
stöd av personal. På andra 
gruppbostäder gör ni inkö-

pen av mat och matlagning 
tillsammans. 

Fritid, aktiviteter och egen tid
Fritid är den tid då du inte är på din sysselsättning. 
På fritiden kan du vila, gå promenader, lyssna på  
musik, se på film och TV eller bara ta det lugnt.  
Du kan göra aktiviteter själv eller tillsammans med 
andra. Du väljer själv och personalen stödjer dig med 
det du vill göra.
Det finns möjlighet för dig att få egen tid att göra 
aktiviteter tillsammans med personal utanför hemmet 
någon gång i veckan.

Du behöver också tid för att göra saker i ditt hem, 
såsom att städa och tvätta. 

Personal och stöd
Personalen kan bland annat 
stödja dig med: 

• att sköta ditt hem
• att ordna rutiner för att 

du ska få en bra dag
• att planera måltider
• att planera inköp, som mat 

och kläder
• dina fritidsaktiviteter
• kontakten med anhöriga, god man och vänner

Tystnadsplikt
Personalen i gruppbostaden har tystnadsplikt. Det 
betyder att de inte får prata om dig eller lämna ut  
uppgifter om dig till andra personer, om du inte har 
sagt att det går bra. Det gäller både skriftligt och 
muntligt. 

Dokumentation
Personalen som arbetar i gruppbostaden får prata 
med varandra om ditt behov av stöd. Det gör de för 
att du ska få det stöd som du behöver. De måste också 
dokumentera och skriva ned saker som är viktiga för 
att kunna ge dig ett bra stöd. Du har rätt att läsa det 
personalen skriver om dig. 

Pengar
Om du behöver stöd i hanteringen av dina pengar och 
din ekonomi, behöver du skaffa en god man. Du ansö-
ker om att få en god man eller förvaltare hos Höglan-
dets överförmyndarverksamhet.

Att bo i gruppbostad
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Så går det till

Ansök om gruppbostad
För att få flytta in i gruppbostad krävs en ansökan 
hos kommunens LSS-handläggare och ett beslut om 
gruppbostad. 

Beslut om gruppbostad
Efter en individuell prövning av kommunens LSS-handläggare 
tas ett beslut om du får flytta till en gruppbostad. 

Visning av lägenhet
Du blir erbjuden en lägenhet i något av våra gruppboenden och 
får titta på den.

Kontaktman
En person ur personalen utses som din kontaktman och ni börjar tillsammans 
att planera din flytt. Kontaktmannen stöttar även dig i kontakt med god man, 
sjuksköterska, arbetsterapeut, vårdcentral, skola, daglig verksamhet och andra 
kontakter som är viktiga för dig.

Välkomstsamtal
Innan du flyttar in har du ett välkomstsamtal, tillsammans med dina anhöriga och 
personal från gruppboendet. Där får du berätta lite mer om vem du är och vad som 
är viktigt för dig. Ni pratar om hur det fungerar i gruppbostaden, vilka som arbetar 
där och om dina förväntningar. 

Genomförandeplan
Tillsammans med din kontaktman skrivs en genomförandeplan. I den kommer ni 
överens om vad du vill ha stöd med, när du behöver stöd och vad du tycker är viktigt.

Flytta in i lägenheten
Du och personalen kommer överens om hur din inflyttning ska fungera så 
att det blir bra för dig. Du ansvarar själv för att dina möbler och saker flyttas 
till din lägenhet, men du kan få hjälp av personalen att packa upp. 
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Sävsjö kommun har fem gruppbostäder med fyra till sex lägenheter i 
varje bostad. På samtliga boenden finns personal dygnet runt. 

Gruppbostäder i  
Sävsjö kommun

Biskopsbo, Vrigstad
5 lägenheter 
Lantligt och lugnt, strax utanför Vrigstad, ligger den stora gula villan 
som utgör gruppboendet Biskopsbo. Runt huset finns en vacker och 
tillgänglighetsanpassad trädgård med asfalterad gångstig. VRIGSTAD

127
30

Biskobsbo
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Mejerigatan, Stockaryd
5 lägenheter 
Gruppbostaden är av så kallad trapphusmodell, vilket kan ge en tydlig 
känsla av att ha en egen lägenhet. Här finns fem lägenheter och en  
baslägenhet som personalen utgår från.

STOCKARYD

Mejerigatan

Sävsjövägen

Vrigstadvägen

Eksjöhovgårdsvägen, Sävsjö
6 lägenheter 
Ljust och fint, nära centrum, ligger Eksjöhovgårdsvägens gruppboende. 
Härifrån kan du promenera både till affärer och parker.  
Tillgång till bredband*

SÄVSJÖ
Eksjöhovgårdsvägen

127

128
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Ljungagatan

127

128Ljungagatan, Sävsjö
4 lägenheter 
Ljungagatans gruppboende är mysigt och familjärt. Här har du nära 
både till centrala Sävsjö och till grönområdena kring Ljunga Park.  
Tillgång till bredband*

Odengatan, Sävsjö
4 lägenheter 
Gruppboendet på Odengatan ligger centralt. Bara ett stenkast bort ligger 
både Sävsjö station, affärer och matbutik.  
Tillgång till bredband*

SÄVSJÖ

Odengatan

127

128
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*Boendet har bredband via SavMan. Du tecknar själv avtal när du flyttar in. 



Kontakt 

Enhetschef för gruppboenden 
Telefon: 0382-154 38

LSS-handläggare 
Telefon: 0382-154 33

Vill du veta mer?
Mer information, bilder och kontaktuppgifter finns på vår hemsida,  
savsjo.se/gruppboenden

Välkommen att höra av dig till oss om du har frågor.


