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Vad är en gruppbostad?
Här får du en introduktion om vad det innebär att bo i en 
gruppbostad. Vilka rättigheter och skyldigheter gäller när du 
bor i gruppbostad.

Det kan se ut på olika sätt, beroende på hur du själv vill ha 
det.

Gruppbostad är för dig som har ett stort 
behov av:

• Stöd av personal dygnet runt.

• Närhet till personal.

• Att direkt och spontant kunna få stöd av personal.

• Omvårdnadsstöd. Stöd i sin omvårdnad kan t.ex. vara                       
 att få hjälp med att sköta personlig hygien, klä sig,  
 kommunicera och göra tillvaron begriplig mm.

• Stöd för att umgås tillsammans med andra, som vänner  
 och familj.  

Personalen i gruppbostaden kan bland 
annat ge dig stöd i:

• Att sköta din lägenhet.

• Skapa rutiner för att du ska få en bra och 
 fungerande vardag.

• Planering och tillredning av måltider, antingen i 
 din lägenhet eller tillsammans med andra i   
 gemensamhetsutrymmet. Du väljer själv vad 
 som passar bäst för dig.

• Dina fritidsaktiviteter

• Kontakter med ditt nätverk

• Planering av inköp

Stöd i vardagen
Du bor i en gruppbostad för att få stöd i din vardag och hjälp 
med det som du har svårt att göra på egen hand. 

Du bestämmer själv hur utformningen av ditt stöd ska se ut. 
Grundtanken är att personalen stödjer dig så att du ska känna 
dig så självständig som möjligt. Det är viktigt att du är beredd 
att ta emot det stöd som du och personalen kommit överens 
om.
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Om Kungsängens gruppbostäder
Kungsängens gruppbostäder finns i dag på flera orter i landet. De flesta ligger i utkanten av städer med närhet 
till skogsmiljöer, och några ligger i mer tätbebyggda områden.

Gruppbostäderna är endera en-planshus med lägenheter samlade runt ett gemensamhetsutrymme eller två-
våningshus med lägenheter på båda våningarna med ett gemensamhetsutrymme på minst en av våningarna.

Du har din egen lägenhet. I gemensamhetsutrymmet kan du träffa andra som bor i gruppbostaden.

Du får stöd av personal för att du ska känna dig så självständig som möjligt.

Att bo i Kungsängens gruppbostäder
När du bor på någon av Kungsängens gruppbostäder så hyr du din lägenhet direkt av Kungsängen.

Du bestämmer själv hur du vill möblera i din lägenhet. Vill du ha stöd av personal i detta så får du givetvis 
det.

Att bo i en egen lägenhet innebär ett ansvar.  Du ansvarar för att sköta om den. Om du vill får du stöd av 
personal att sköta din lägenhet.

Det är upp till dig vilka personer som får vistas i din lägenhet. Personal få inte gå in i din lägenhet utan din 
tillåtelse.

I gemensamhetsutrymmet är det du och andra boende i gruppbostaden som tillsammans bestämmer vilka som 
får vara där. I gemensamhetsutrymmet kan ni tillsammans välja att äta med andra boende i gruppbostaden 
och personal. Ni kan tillsammans välja att ha gemensamma filmkvällar mm.

Alla Kungsängens gruppbostäder har en egen minibuss som används till olika utflykter, skjuts till och från 
aktiviteter mm.
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Bångbro, Kopparberg - 5 platser
Gruppbostaden ligger strax utanför Kopparberg.
Telefon 0580-10363, verksamhetschef Helena Sjöqvist, 0587-55 29 65.

Porla, Laxå - 6 platser
Gruppbostaden ligger ca 5km utanför Laxå.
Telefon 0580-10363, verksamhetschef Anders Holmström, 0587-55 29 89.

Stensnäs, Nora - 5 platser
Gruppbostaden ligger i utkanten av Nora.
Telefon 0580-10363, verksamhetschef Monika Lazarevic, 0587-55 29 61.

Hammarby, Nora - 6 platser
Gruppbostaden ligger på landet ca. 1 mil utanför Nora.
Telefon 0587-921 39, verksamhetschef Kim Westermark, 0587-55 29 86.

Gyttorp, Nora - 6 platser
Gruppbostaden ligger ca. 1 mil från Nora.
Telefon 0587-252 03, verksamhetschef Monika Lazarevic, 0587-55 29 61.

Bergsäng, Nora - 6 platser
Gruppbostaden ligger ca 5 km utanför Nora.
Telefon 0587-257 70, verksamhetschef Margurite Andersson, 0587-55 29 51.

Nyhyttan, Nora - 5 platser
Gruppbostaden ligger ca 1,5 mil utanför Nora.
Telefon 0587-600 30, verksamhetschef Kim Westermark, 0587-55 29 86.

Hablingbo, Gotland - 6 platser
Gruppbostaden ligger på södra Gotland.
Telefon 0498-487900, tf verksamhetschef Sofie Löfgren, 0587-55 29 69.

Rörbäcksnäs, Sälen- 6 platser
Gruppbostaden ligger ca 1,5 mil från Sälen.
Telefon 0587-257 70, verksamhetschef Margurite Andersson, 0587-55 29 51.

Västanfors, Fagersta- 5 platser
Gruppbostaden ligger i Fagesta.
Telefon 0223-10333, tf verksamhetschef Anders Holmström, 0587-55 29 
89.
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Förfrågan om boendeplats
Olov Kilsberger, telefon 0587-55 29 66, e-post olov@kungsangensgruppboende.se. 
Helena Sjökvist, telefon 0587-55 29 65, e-post helena@kungsangensgruppboende.se.

Daglig verksamhet
Kungsängen har dagliga verksamheter i Nora och Rörbäcksnäs.

Tanken med daglig verksamhet är att alla brukare ska utifrån sina intressen ha ett avlönat arbete.

För att nå dit så prövas olika arbetsuppgifter i form av tex vedhantering, smyckestillverkning, 
vaktmästarsysslor, studier, fysiska aktiviteter etc.

Verksamheten anpassas utifrån varje deltagares individuella önskemål och behov.

Fritid
När du inte är på din dagliga verksamhet eller sysselsättning och har tid för aktiviteter/egen tid behöver du 
sköta om ditt hem. Du kan även åka på olika aktiviteter, antingen gemensamt med andra boende eller på egen 
hand. 

När du har egen tid kan du även välja att vila, se på film, gå på promenad mm. Personalen ger dig stöd i det 
du vill göra.

När gruppbostaden anordnar gemensamma aktiviteter väljer du själv om du vill delta eller inte. Varje 
år anordnas även gemensamma aktiviteter där alla Kungsängens gruppbostäder bjuds in. Det är allt från 
friidrottstävlingar till julbord, luciafirande och åka på olika idrottsevenemang.

Verksamhetschef
Varje gruppbostad har en verksamhetschef. Verksamhetschefen är ansvarig för verksamheten.

Kontaktman
När du bor på gruppbostad så har du en kontaktman från personalen. Kontaktman ger dig stöd i de kontakter
som du har behov av, planerar in fritidsaktiviteter tillsammans med dig, planerar in frisörsbesök, fotvård och
ex. läkarbesök, förnyar recept.

Villa Björkudden - 6 platser
Gruppbostaden ligger i Gyttorp strax utanför Nora.
VD Nicklas Falk, 0587-55 29 68.

Norra Bro - 6 platser
Gruppbostaden ligger i Norra Bro, ca 7 km sydost om Örebro.  
Gruppbostaden har tillstånd för personkrets 2.
Verksamhetschef Helena Sjöqvist, 0587-55 29 65.

Grillby - 6 platser
Gruppbostaden ligger i Skolsta, ca 11 km utanför Enköping.  
Verksamhetschef Helena Sjöqvist, 0587-55 29 65.
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Innan du flyttar in på gruppbostaden är det viktigt att tänka på:
• Att adressändra
• Ordna med hemförsäkring
• Ansöka om bostadstillägg eller liknande
• Bredband (om du vill ha det)
• Kabel-tv (om du vill ha det) 

I gruppbostadens gemensamhetsutrymme finns en tv med basutbud. Vill du ha andra kanaler måste du själv 
teckna avtal för det. El ingår alltid i hyran när du bor på någon av Kungsängens gruppbostäder.

Genomförandeplan
I samband med att du flyttar in så får Kungsängen en beställning av insatsen av din kommun. Därefter 
formulerar du en genomförandeplan tillsammans med din kontaktman på gruppbostaden. Du bestämmer själv 
vilka personer som du vill ska vara med i utformandet av planen. Vanligt är att godman/förvaltare och/eller 
anhöriga är med i utformandet.

I genomförandeplanen ska det framgå vad du har för behov av stöd, vad målet är, hur du vill att stödet ska gå 
tillväga, när du vill att stödet ska utföras samt vem som ska göra det.   

Genomförandeplanen är viktigt redskap för att personalen ska kunna ge dig det stöd du behöver. Uppföljning 
av genomförandeplan sker regelbundet och vid behov/förändringar.

Mat
På våra gruppbostäder väljer de flesta att handla mat gemensamt och äta det tillsammans med andra boende 
och personal. Vill du handla din egen mat och tillaga i din egen lägenhet så kan du göra det och om du vill får 
du stöd av personal. Du kan även välja att maten tillagas gemensamt men äta inne i din lägenhet. Väljer du 
att handla och äta gemensamt så faktureras 2200kr/månad i förskott.

Personal
Personal finns tillgänglig för stöd dygnet runt. Vilket innebär att det finns personal på natten också. Antingen 
som sovande i personalrum eller som vaken om det behövs. 

Personalrummet ligger alltid i nära anslutning till gemensamhetsutrymmet i gruppbostaden.

Personalen som arbetar på Kungsängen kommer från olika bakgrunder. Vi strävar alltid mot att ha en jämn 
könsfördelning. De som arbetar på gruppbostaden finns till för dig och övriga boende.

Sjukvård
Alla som bor i våra gruppbostäder ska ha en egenvårdsbedömning av patientansvarig läkare/sjuksköterska. I 
våra genomförandeplaner läggs sen målen upp om hur hälso- och sjukvårdsarbetet ska formas och vem som 
gör vad. Vi hjälper till att hitta rätt vårdnivå för dig inom hälso- och sjukvården. 

Resor
Samtliga gruppbostäder har varsin minibuss knuten till sin verksamhet som används till olika aktiviteter, t.ex. 
handla, åka på utflykter, till och från daglig verksamhet eller när du ska på ett läkarbesök. För detta betalas 
en avgift för drivmedel på 350kr/månad. Du väljer givetvis själv om du vill nyttja gruppbostadens fordon eller 
om du vill använda andra transportsätt. 
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Hantering av privata medel
Om du är i behov av stöd runt din ekonomi så behöver du skaffa en god man/ förvaltare. Du behöver då 
ansöka om att få en god man eller förvaltare. Detta gör du hos överförmyndarnämnden i din kommun. 
Har du redan en god man eller förvaltare när du flyttar till oss så gör du tillsammans med din god man/
förvaltare upp en skriftlig plan om hur dina pengar ska hanteras. 

Tystnadsplikt
I samband med nyanställning av personal så får de alltid läsa igenom och skriva under ett avtal för 
tystnadsplikt. Denna tystnadsplikt innebär att de inte får lämna ut uppgifter om dig till andra personer, om 
inte du vill det. Detta gäller även efter anställningens upphörande. 

Personal får inte heller lämna ut uppgifter om dig till god man och anhöriga om inte du vill det. 

Gruppbostadens personal får prata med varandra om ditt behov av stöd för att tillgodose att stödet uppfylls. 

Dokumentation
Enligt lag så har personalen i gruppbostaden skyldighet att föra dokumentation. Detta görs i syfte för att säkra 
att du får det stöd som är viktigt för dig. Det är också viktigt som underlag för uppföljning och utvärdering 
och för att bevaka dina rättigheter.

Du har alltid rätt att läsa det som dokumenteras om dig. Om du vill göra det ska du prata med din kontaktman 
eller föreståndare. 

Du bestämmer också vilka som ska få läsa det som dokumenteras om dig. 

Lån och gåvor
Lån och gåvor mellan dig och personal får ej förekomma. 

Kostnader
Hyra
Hyran på din lägenhet beror på hur många kvadratmeter den är på. Generellt så ligger hyran på mellan 4500-
5000 kr/månad. Hos oss ingår alltid el i din hyra.

Mat
Du betalar själv för den mat du vill äta eller så betalar du 2350kr/månad om du väljer att handla mat 
gemensamt. 

Fritidsaktiviteter
För dina aktiviteter betalar du själv. Om personal följer med så ombesörjer företaget det. 

Att flytta från gruppbostaden
Om du inte trivs av någon anledning och vill flytta från gruppbostaden så ska du ta kontakt med din 
handläggare på kommunen. 
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Kungsängen i Nora AB

Prästgatan 16, Box 65

713 22 Nora

Telefon: 0587-155 60

info@kungsangensgruppboende.se

www.kungsangensgruppboende.se


