Vision 2035
Framtidstro i ett färgstarkt Norrköping
År 2035 är Norrköping en av landets främsta miljökommuner med
175 000 invånare. Här har alla barn och ungdomar framtidstro. I en
innovativ miljö stimuleras entreprenörskap och näringsliv som med
bredd och spets attraherar talanger och studenter. Helt enkelt ett
näringsliv och universitet i toppklass.
Här skapar vi livskvalitet genom upplevelser och stolta miljöer. Vi är
en ledande kulturstad och Sveriges musikhuvudstad.
Med respekt för stadens själ och med mod och kreativitet skapar vi
vårt färgstarka Norrköping tillsammans.

Korttidsboende
För barn, unga och vuxna
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VÅRD- OCH OMSORGSKONTORET

Vem kan få korttidsboende?
Barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning som bor
tillsammans med sin familj kan få korttidsboende. För att få
korttidsboende måste den som ansökt omfattas av LSS och
bedömas ha behov av den insatsen. Bedömningen görs av
kommunens LSS-handläggare.

Eget rum och personal dygnet runt
Korttidsboende är en bostad där du bor några dygn i taget. Vi
har plats för 4-5 personer samtidigt och det finns personal
dygnet runt. Under vistelsen får du eget rum och tillgång till
gemensamt kök och vardagsrum.

Korttidsboende
Korttidsboende utanför det egna hemmet är en
insats enligt Lag om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS). Insatsen innebär att du
bor någon annanstans än hemma då och då.
Korttidsboende är en möjlighet för dig som har en
funktionsnedsättning att byta miljö, träffa nya människor och
delta i aktiviteter.
Vistelse på korttidsboende innebär också att du förbereds för
framtida flytt till egen lägenhet.

Här får du som har en funktionsnedsättning möjlighet att träffa
nya vänner, samtidigt ger det dina närstående tid för vila, egna
aktiviteter eller mer tid för syskon.

Hemlik miljö
Miljön på våra korttidboende är hemlik. Här kan du fika i köket
tillsammans med andra, eller vara på ditt eget rum efter skola,
fritidsverksamhet eller daglig verksamhet.

Kostar korttidsvistelsen något?
Ja, när du är på korttidsvistelse betalar du enligt kommunens
taxor och avgifter.

