
Välkommen till
korttidsboendet
LYRAN



Korttidsboende
Insatsen ges enligt lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS § 9:6).

Korttidsboende utanför det egna hemmet och 
antalet vistelsedygn styrs av beslut från 
kommunens LSS-handläggare. 

Syftet med korttidsboendet är att avlasta vårdnads-
havare och ge brukaren möjlighet till ombyte och 
rekreation. Verksamheten ska verka för ökad 
självständighet, rekreation samt trygghet under 
vistelsen. 

Tillsammans med brukaren och/eller 
vårdnadshavare upprättar vi en genomförandeplan. 
Syftet med genomförandeplanen är att skapa en 
tydlig struktur för genomförandet och uppföljningen 
av en beslutad insats. Det tydliggörs genom planen 
vad som ska göras, vem som ska göra vad, när och 
hur. 



Kostnader i samband 
med korttidsvistelse
Kostnad för mat samt förbrukningsvaror debiteras 
månadsvis.

Frånvaro/sjukdom
Vid sjukdom hos brukaren, exempelvis förkylning, 
magsjuka och/eller feber, ska brukaren inte komma 
till korttidsboendet pga. smittorisken. 

Vid magsjuka ska man vara hemma 48 timmar efter 
sista symptom. Om brukaren blir sjuk under sin 
vistelse på korttidsboendet kontaktar personalen 
vårdnadshavare för hämtning. 

Skulle brukaren bli sjuk inför sin vistelse innebär det 
att man ska stanna hemma och man har inte rätt att 
ta igen en förlorad helg.

Resor till och från 
korttidsboendet
Vårdnadshavare ansvarar för resorna till och från 
korttidsboendet samt meddelar när och hur 
brukaren kommer. Avbokning och ändring av resa 
görs också av vårdnadshavare. 

Åker brukaren taxi/skoltaxi till korttidsboendet ska 
tiderna meddelas till personal.



Packning inför vistelsen
• Kläder efter väder, t.ex. regnkläder

• Hygienartiklar

• Aktuella läkemedel (önskvärt med dos-påsar) och 
medicinlista

• Hjälpmedel

• Personliga tillhörigheter som är
viktiga, till exempel mobiltelefon,
böcker eller musik.

• Fickpengar för eventuella aktiviteter,
kom överens med personalen om
summan. Personalen meddelar
aktiviteter i förväg.

• Lördagsgodis eller fickpengar till
detta.

Tillgång till dator med internetuppkoppling finns på Lyran. Det 
finns även wifi att koppla upp sig på. 

Viktigt att veta
• Alla saker och kläder som brukaren har med sig ska vara 

namnmärkta.

• Vi kan inte ta ansvar för t.ex. mobiler eller liknande saker 
som brukaren har med sig.

• Vårdnadshavaren ansvarar för egna aktiviteter som 
brukaren behöver utföra under vistelsen på Lyran. 
Vårdnadshavaren bokar själv t.ex. färdtjänst, meddela 
personalen om sådana aktiviteter.

• Korttidsboendet utnyttjar de fordon som verksamheten 
tillhandahåller och personalen använder inte privata bilar i 
tjänst.

• Alla brukare får en särskild personal som är utsedd till 
näransvarig. Vid frågor och funderingar vänder ni er till 
den personen.

• Kontinuerlig uppföljning genomförs.

• Korttidsboendet arbetar enligt Socialtjänstlagen och har 
anmälningsskyldighet om något skulle inträffa runt 
brukaren.

• Kommunen har en olycksfallsförsäkring för brukare inom 
kommunens verksamhetsområde.





w w w. m a l u n g - s a l  e n . s e

Lyran
Telefon 0280-181 85

Enhetschef
Telefon 0280-186 68

Besöksadress
Korttidsboendet Lyran 
Storbyvägen 12 B 782 
35 Malung

Vi hoppas att du far en fin och 

trevlig vistelse hos oss!
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