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Korttids   0247-80521 

Enhetschef   0247-80463 

Om du har frågor är du         
välkommen att kontakta      
verksamheten eller                  
enhetschef. 

  

 

 

 

LSS enheten i Leksands kommun kännetecknas av att: 

 Brukaren ges valfrihet i sin vardag,  

 Personalen arbetar på ett professionellt sätt  

 Omtanke genomsyrar verksamheterna. 

 
 

Informationsblad  
korttidsvistelse 
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Välkommen till LSS korttids Leksand 

 

 Vistelse på korttids planeras tillsammans med 
den enskilde och vårdnadshavare/god man 
samt personal i verksamheten. Alla som beviljas 
korttids erbjuds en genomförandeplan där den 
enskilde och företrädare får berätta hur och vad 
personalen ska stödja den enskilde med under 
sin vistelse. 

 Bokningar lämnas som önskemål när vistelsen 
ska vara i verksamheten. Personalen lämnar   
information om  när dom behöver ha önskemå-
len inlämnade. Leksands kommun gör allt för 
att tillgodose de önskemål som finns. Ibland kan 
det vara fullbokat och den enskilde blir då       
erbjuden andra alternativ för att få din vistelse i 
verksamheten.  

 Under vistelsen ska den enskilde få möjlighet 
till miljöombyte och aktiviteter. Möjlighet att få 
träffa andra ungdomar och barn. 

 När den enskilde  ska komma till korttids är det 
viktigt att eventuella mediciner, hjälpmedel 
finns med. Klädombyte, hygienartiklar. Om det 
är något särskild den enskilde önskar ta med sig 
såsom musik eller film så går det bra.  
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Välkommen att besöka    
verksamheten. Besök bokas      
direkt på telefon till verk-
samheten.  

Det är viktigt att den en-
skilde och vårdnadshavare 
får en trygg och bra start i 
verksamheten. Introduktion 
sker därför utifrån varje    
enskild individs behov.  

 

 På korttids finns det fem rum, kök och vardagsrum. 
Personal finns dygnet runt på korttids. 

 Om dygn behöver avbokas av görs detta senast två 
veckor innan vistelsen skulle påbörjas. Detta för att 
verksamheten ska kunna erbjuda andra plats som 
kanske väntar på att få komma till korttids 

 Om avbokningen sker mindre än två veckor innan     
betalar den enskilde för maten som denne skulle ätit 
under sin vistelse. 

 Vid sjukdom, kontakta verksamheten snarast. 


