Korttidsplats Ljungby kommun
Vi ser gärna att du kommer till din korttidsplats mellan klockan
14 och 15. Den dagen du åker hem får du gärna lämna rummet
klockan 11. På så vis hinner vi ställa i ordning rummet till nästa
besökare.
Meddela din biståndshandläggare snarast om du får förhinder och
inte kommer att använda din plats på korttids.
Biståndshandläggarna når du via kommunens växel,
tel 0372-78 90 00.
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Välkommen!

Korttidsplatser hos Ljungby kommun

Personal

Du ansöker om korttids hos biståndshandläggarna i Ljungby
kommun. Alla ansökningar om korttidsplats prövas utifrån
socialtjänstlagen (SoL). Den som ansöker får alltid ett
beslut. Är du inte nöjd med beslutet kan du överklaga hos
Förvaltningsrätten. Biståndshandläggarna kan hjälpa dig med
överklagan.
I beslutet ska det framgå vad målet med din vistelse är.
Tiden på korttidsplatsen kan variera vid varje tillfälle.
Platsen är alltid tidsbegränsad. Biståndshandläggaren gör en
uppföljning under din vistelse.

På korttids finns omsorgspersonal, men också olika
resurspersoner:
• Sjuksköterska/distriktssköterska som har hand om
hemsjukvård på samma sätt som i det egna hemmet
• Arbetsterapeut/sjukgymnast som gör en individuell
bedömning av hjälpmedel och träningsbehov
• Sektionschef som ansvarar för verksamhet och
omsorgspersonal

Pengar och värdesaker

Tillsammans försöker vi skapa en vistelse utifrån dina behov
och önskemål. Det är viktigt att du känner trygghet och att
det skapas goda relationer mellan dig, anhöriga och personal.
Anhöriga är välkomna att hälsa på när som helst och vara
delaktiga i verksamheten på korttids.

Du ansvarar själv för dina pengar och värdesaker. Behöver
du hjälp så kan du be en anhörig eller eventuell god man att
hjälpa dig. På några av våra boenden finns värdeskåp.

Kom ihåg-lista

Ta med dig det här till korttids:
• Personliga hygienartiklar och kläder, till exempel inneskor,
nattkläder, tvål, tandkräm, tandborste, rakapparat
• Pengar
• Färdtjänstkort
• Mediciner och omvårdnadspärm
• Hjälpmedel
Om du har utprovade hjälpmedel, inkontinenshjälpmedel och
liknande så ta med det.

Avgift

I avgiften för korttidsplatsen ingår bostad, mat, vård och
omsorg. Avgift tas ut efter gällande taxa.
Det finns korttidsplatser på de särskilda boendena
Ljungberga i Ljungby, Åbrinken i Lagan och Björkäng i
Lidhult.

Mötesplatsen

När du är på korttids så erbjuder mötesplatsen på boendet
olika aktiviteter som du är välkommen att delta i. Fråga
personalen för mer information.

2

Kom ihåg att det är du själv eller dina anhöriga som sköter
klädvård som tvätt och liknande.
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