KomBo Personlig Assistans – ett tryggt val
Vi finns för att hjälpa dig årets alla dagar dygnet runt�
Personlig assistans
Personlig assistans innebär att din dag och ditt liv ska utformas efter dina önskemål och
behov. Du har kanske familj och arbete, du vill kanske leva ett aktivt liv utanför hemmet eller
trivs bäst hemma, du tycker om att titta på fotboll eller vill hellre se en film på bio. Oavsett
hur din vardag ser ut så finns vi här för att ge dig ett bra stöd. Vi har lång erfarenhet av
personlig assistans. Vår erfarenhet är en trygghet för dig. Du kan anlita oss var du än bor i
landet.
Ditt val
En av våra viktigaste uppgifter är att rekrytera, anställa och utbilda utifrån de behov våra
uppdragsgivare har. Vi rekryterar dina assistenter i nära samarbete med dig och dina anhöriga.
På så sätt får du själv möjligheten att fullt ut vara delaktig i din planering hur detta skall
utformas. Vi arbetar så flexibelt som möjligt för att kunna erbjuda dig stöd vid de tidpunkter
du behöver hjälp. Du kan få personlig assistans i ditt hem, på ditt arbete, i skolan eller i
samband med fritidsaktiviteter. Assistansen anpassas efter dina behov och ditt beslut.
Kompetens
För att öka din trygghet och förtroende för de assistenter du möter så lägger vi stor vikt vid
personalens lämplighet. Vi begär alltid utdrag ur polisens register och alla assistenter har
tystnadsplikt och får löpande kompetensutveckling.
Kontroll och uppföljning
Vår kvalitetschef kontrollerar regelbundet att vår verksamhet uppfyller lagar och krav.

Vad innebär personlig assistans
Personlig assistans kan beviljas för den som har stor varaktig funktionsnedsättning och
behöver personlig assistans för att klara sin vardag. För att beviljas ersättning från
Försäkringskassan måste man behöva hjälp med sina grundläggande behov mer än 20 timmar
i veckan. Klarar man sig med mindre tid så ska man vända sig till kommunen för att få
personlig assistans.
Krav för att beviljas personlig assistans
Det krävs att man ingår i någon av följande grupper (personkrets 1-3)
1. Personer med utvecklingsstörning, autism, eller autismliknande tillstånd
2. Personer med betydande och bestående begåvningsmässiga funktionsnedsättningar
efter en hjärnskada i vuxen ålder som orsakats av yttre våld eller kroppslig sjukdom
3. Personer med andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar som
uppenbart inte beror på ett normalt åldrande

Juridisk rådgivning
Våra rådgivare är behjälpliga vid en omprövning för att se till att du får de assistanstimmar
som du behöver för att leva ett självständigt liv.

Kontakta oss idag!
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