Om Korttidsvistelse enligt LSS
Korttidsvistelse enligt LSS (Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) ska
vara ett välbehövligt miljöombyte, en stimulans i din personliga utveckling samt en
avkoppling för dig och dina närmaste.
På våra boenden för korttidsvistelse arbetar vi utifrån ett pedagogiskt arbetssätt som
utgår från dina behov och färdigheter. Du betalar själv för mat och aktiviteter på
korttidsboendet i övrigt är det avgiftsfritt.
Vill du veta mer om korttidsvistelse enligt LSS gå in på www.eskilstuna.se under rubriken
Omsorg och stöd.
För att kunna komma till ett boende för korttidsvistelse behöver du ett beslut av
kommunens biståndshandläggare. Utifrån dina behov beslutar handläggaren vistelsens
omfattning. För att ansöka om korttidsvistelse vänder du dig till kommunens
biståndshandläggare. För att få veta vem du ska kontakta, ring Eskilstuna kommuns
växel 016-710 10 00.

Vi lovar att:










Du kommer att erbjudas ett samtal med personalen där dina anhöriga kan delta
om du önskar.
Du ska få hjälp att utveckla och stärka dina förmågor samt öka dina färdigheter.
Bidra till ökad självständighet för att du ska kunna skapa dig ett värdigt liv, så likt
andra människor som möjligt.
Upprätta en genomförandeplan tillsammans med dig som beskriver hur vi ska
hjälpa dig och så långt som möjligt ta hänsyn till hur och när du vill ha hjälpen
utförd.
Erbjuda dig en kontaktpersonal som har ett särskilt ansvar för att hålla kontakt
med dig och bidra till din trygghet.
Personal finns tillgänglig dygnet runt under din korttidsvistelse.
Du och dina närstående kan nå personal på telefon dygnet runt.
Du kan delta i aktiviteterna daglig verksamhet och skola under vistelsen på
korttidsboende.

För att kunna utföra god korttidsvistelse enligt LSS, vill
vi att:



Du berättar för personalen så fort som möjligt om du inte kan komma till
korttidsboendet som vi planerat.
Du kommer och åker i den tid som vi planerat.

