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KORTTIDSPLATS I EMMABODA KOMMUN
VAD ÄR EN KORTTIDSPLATS?
Korttidsplats är en viktig resurs för att en person ska kunna bo kvar
hemma. Det kan bestå av avlastning för anhöriga, rehabilitering efter
tillfälligt sviktande hälsa eller utredning av den enskildes omsorgsbehov.
Det finns omsorgspersonal på korttidsplatserna dygnet runt.

VEM FÅR EN KORTTIDSPLATS?
Korttidsplats är en insats som regleras i Socialtjänstlagen. Efter ansökan
görs en utredning. Det görs alltid en individuell prövning av den
enskildes behov innan beslut tas, vilket innebär att de personer som får
en korttidsplats har olika sorters behov. Beslut fattas och meddelas
skriftligt.
Behov som kan leda till en korttidsplats kan vara avlastning, tillfällig
sviktande funktionsnedsättning eller utredning av enskilds
omsorgsbehov.
VEM KONTAKTAR MAN FÖR ATT ANSÖKA OM EN KORTTIDSPLATS?
Kontakta biståndshandläggaren för respektive serviceområde.
Biståndshandläggarna har telefontid vardagar mellan kl 08:00 – 10:00 och
nås via kommunens växel på tfn 0471-24 90
INFORMATION TILL DIG SOM KOMMER TILL EN KORTTIDSPLATS.
Korttidsplatsen är möblerad. Sängkläder, lakan och handdukar finns på
korttidsplatsen och tvättas av omsorgspersonalen. De egna kläderna
tvättas i första hand av enskild själv eller anhöriga. Då man vistas på en
korttidsplats finns möjlighet till hyrtelefon och trygghetslarm.
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DET DU BEHÖVER TA MED DIG TILL KORTTIDSPLATSEN ÄR
•

Egna kläder, inneskor och fickpengar

•

Ordinationsbesked och mediciner

•

Hygienartiklar och hygienhjälpmedel

•

Hjälpmedel, till exempel rollator

VAR FINNS DET KORTTIDSPLATSER I EMMABODA KOMMUN
Emmaboda, Esplanaden 8
Långasjö, Kyrkvägen 38
Algutsboda, Alsbovägen 1
Vissefjärda, Storgatan 10

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER
Om du har synpunkter eller klagomål som du vill framföra till oss.
Kontakta i första hand ansvarig enhetschef alternativt kan du mejla
social@emmaboda.se eller ringa 0471-24 90 00 och be att få tala med
socialförvaltningens registrator.
Du kan även gå in på emmaboda.se och applikationen Delta och påverka
för att framföra ditt klagomål eller synpunkt.
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