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Korttidsvistelse vuxen
enligt LSS (Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade)

Korttidsvistelse
Är till för dig som har behov av stöd enligt LSS.
Syftet med korttidsvistelse utanför det egna hemmet är att du ska
erbjudas miljöombyte och rekreation samt att anhöriga kan beredas
avlösning i omvårdnadsarbetet.
Det finns två gruppbostäder i Vingåker som har möjlighet till korttidsvistelse, Fabriksgatan och Storgatan.
Här bor du i egen lägenhet under vistelsen, med personal direkt utanför
dörren. Lägenheterna har sovrum, vardagsrum, kök och duschrum. Varje
lägenhet har även en egen uteplats.
I gruppbostaden finns det gemensamma utrymmen som ger möjlighet till
social samvaro tillsammans med grannar och personal.
Personal finns på plats dygnet runt för att ge hjälp och stöttning efter dina
behov.
All personal som arbetar har tystnadsplikt. Det innebär att de inte får tala
om för någon utomstående vad våra brukare berättar för dem.

Hur ansöker jag?
För att få insatser enligt LSS, ansöker du via kommunens
LSS-handläggare på telefonnummer: 0151 – 191 81.
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Kontaktperson och genomförandeplan
För att det ska bli så bra som möjligt och du ska känna att du får rätt stöd
och hjälp, gör du och din kontaktpersonal en planering av insatserna
utifrån dina behov. Detta kallar vi genomförandeplan. I genomförandeplanen står det vad du behöver för stöd och hjälp för att nå dina mål med
hjälp av den insats du får.
En kontaktpersonal är en person i personalgruppen som har mer ansvar
för just dig, och ser till att du får det stöd och den hjälp som du behöver.
Insatsen är avgiftsfri, det innebär att kommunen står för alla personalkostnader.

Kontaktuppgifter
Telefonnummer till Fabriksgatans gruppboende
0151 - 132 14
Telefonnummer till Storgatans gruppboende
073 - 082 78 96
Telefonnummer till enhetschef Nanna Kristensen
0151 - 191 52
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Socialförvaltningen
Box 74
643 21 Vingåker
Tel vx 0151-191 00
E-post: social@vingaker.se
www.vingaker.se

