Välkommen till
Korttidsverksamheten för Barn
och Ungdomar,
Sandbäcksvägen 46

Lyrestad
Mariestads kommun

Syfte/Målgrupp
Verksamheten på Sandbäcksvägen syftar till att kunna erbjuda
anhöriga avlastning utifrån barn/ungdomens behov.
Verksamheten är till för barn/ungdomar mellan 0-21år med fysiska
och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, med beslut enligt LSS
eller SoL.
Samtliga barn/ungdomar med beslut på Sandbäcksvägen har alla
olika diagnoser med ett mycket stort behov av hjälp i det dagliga livet.
Vi erbjuder två möjligheter av avlastning:
Korttidsvistelse - Barn/ungdomarna är hos oss ett dygn eller mer
Korttidstillsyn - Barn/ungdomarna är hos oss över dagen (fritids)

LSS - Lagen om Stöd & service till vissa
funktionshindrade
LSS är en rättighetslag som ska garantera personer med omfattande
och varaktiga funktionshinder goda levnadsvillkor, att de får den
hjälp de behöver i det dagliga livet och att de kan påverka vilket stöd
och vilken service de får. Målet är att den enskilde får möjlighet att
leva som andra.

Insatserna för särskilt stöd och särskild service
§ 9:6

Korttidsvistelse utanför det egna hemmet

§ 9:7

Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år utanför det
egna hemmet i anslutning till skoldagen samt under lov.

Personalen informerar
På Sandbäcksvägens Korttidsverksamhet har vi bemanning
dygnet runt, som inkluderar en vaken nattpersonal för att
säkerhetsställa att alla behov blir tillgodosedda.
Varje barn/ungdom med giltigt beslut för korttidsvistelse får tilldelat
sig en kontaktperson från Sandbäcksvägen, detta för att
underlätta kontakt mellan ex skol - hem - korttids.
En genomförandeplan för utformning av insatsen uppdateras
årligen eller vid behov.
Personalen arbetar med barn/ungdomar utifrån individuellt
anpassade scheman.

Vid infektion & smittsamma sjukdomar ska
barn/ungdomen vistas hemma för att
undvika smittorisken

När ert barn/ungdom kommer till Sandbäcksvägen för
en längre vistelse är bra att ni har med följande:
 Hygienartiklar
 Ombyteskläder
 Specifika

hjälpmedel utprovade för individen

 Mediciner,
 Ev.

(märkta med namn)

inkl. aktuell medicinlista

fickpengar

Välkommen att kontakta oss!
Korttidsverksamheten
Sandbäcksvägen 46
542 34 MARIESTAD
Agnieszka Gustafsson, enhetschef
e-post: agnieszka.gustafsson@mariestad.se
Telefon: 75 66 03
Marie Lindsköld, handläggare
e-post: marie.lindskold@mariestad.se
Telefon: 75 63 73
Telefon Personal: 0501 - 75 66 33

