
    

 

Kortebo 
Korttidsvistelse och korttidstillsyn för barn och 

ungdomar med funktionsnedsättning 

 
 

 



 

 



 

Kortebo i Hjo kommun 

På Kortebo vistas barn och ungdomar efter beslut om insats enligt lagen 
om särskilt stöd och service för vissa funktionshindrade (LSS). Ansökan 
ställs till LSS-handläggaren som utreder behovet och fattar beslut. Det 
finns två olika insatser för barn och ungdomar som vistas på Kortebo:  

1) Korttidsvistelse 
Vissa barn/ungdomar vistas på Kortebo för att anhöriga ska få avlösning 
och utrymme för avkoppling. Korttidsvistelse kan också tillgodose barnets 
eller ungdomens behov av miljöombyte och ge möjlighet till personlig 
utveckling. Insatsen kan också vara ett led i att bryta beroendeförhållandet 
mellan barn och föräldrar. 

2) Korttidstillsyn för skolungdom över 12 år 
Vissa barn/ungdomar vistas på Kortebo för att de behöver tillsyn före och 
efter skolans slut, under lovdagar, studiedagar och längre lov när 
föräldrarna förvärvsarbetar eller studerar. 
 
 

 

 



 

Att vara på Kortebo 

Vistelsen hos oss ska vara positiv och något att se fram emot. Vi vill att 
miljön ska vara både trygg och stimulerande och ge barnet/ungdomen 
möjlighet till personlig utveckling.  
 
Inskolningen planeras utifrån barnets/ungdomens behov. Vi erbjuder 
regelbundna uppföljningssamtal och avstämningsmöten. 

Genomförandeplan och stödperson 

Det är viktigt att personalen på Kortebo vet vad barnet/ungdomen 
behöver hjälp med och hur hjälpen ska ges. Därför skriver vi ned detta i 
en genomförandeplan. Planen skrivs tillsammans med föräldrarna eller  
annan vuxen företrädare.  
 
Stödpersonen är också den personal Ni som föräldrar i första hand har 
kontakt med Stödpersonen är också den personal som deltar i planering, 
möten etc. kring barnet/ungdomen. Det är stödpersonen som skriver din 
genomförandeplan tillsammans med dig. 
 

              

 



 

Värdighetsgarantier 

På Kortebo arbetar vi efter tre 
värdighetsgarantier som tagits fram 
med brukare och anhöriga inom 
omsorgen. Om du tycker att vi inte 
håller våra värdighetsgarantier vill vi 
att du talar om det, så att vi kan bli 
bättre! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1. Att få ett gott bemötande och bli sedd och lyssnad till som 
människa är nyckeln till ett värdigt liv.  
Vi garanterar att vi bemöter dig med vänlighet, värdighet och respekt. 
Det innebär t e x att vi som arbetar i Vård och Omsorg inte använder 
mobiltelefoner och datorer för privat bruk under arbetstid.  Vi arbetar 
aktivt med värdegrundsfrågor på vår enhet för att hålla värdegrunden 
vid liv. 

2. Att känna sig trygg med hjälpen man får och att inte behöva 
byta personal alltför ofta är viktigt. 
Vi garanterar att vi alltid behåller 50% av känd och van personal i tjänst 
när vi planerar semesterledigheterna. Med känd och van personal 
menar vi fast anställd personal och vikarier som fått en ordentlig 
introduktion i arbetet och som sedan fortsatt att arbeta i verksamheten 
så att både du och personalen känner er trygga tillsammans.   



 

 3. Att ha inflytande över sin vardag och ha möjlighet att 
påverka innehållet i sina insatser betyder mycket för att man 
ska ha ett värdigt och meningsfullt liv.  
Vi garanterar att vi lyssnar på dig och skriver ned dina egna önskemål i 
en genomförandeplan. Om du vill kan du ha med dig god man eller en 
anhörig när vi träffas för att skriva din genomförandeplan. 
Genomförandeplanen ska vara skriven inom två veckor efter att 
insatsen påbörjats. Genomförandeplanen ska ändras när dina behov 
förändras, så att vi alltid kan se i planen hur vi ska arbeta för ditt bästa.   

Vi garanterar vidare att du får en stödperson som månar extra om dig 
och ser till att hjälpen ges på det sätt du önskar. 



 

Kom ihåg! 

• Hämta och lämna vid uppgjorda 
tider. Meddela i god tid förändrat 
behov. 

• Märk alla saker och kläder som 
ert barn/ungdom har med sig. 

• Barnens/ungdomarnas kläder skickas hem otvättade 
• Mediciner ska vara delade i dosett eller apodos. 
• Barn/ungdomar som är sjuka ska vara hemma och om de insjuknar hos 

oss kontaktar vi alltid hemmet. 
• Tala om ifall Du som förälder reser bort under vistelsen hos oss och 

hur vi i så fall kan nå Er. 
• Vistelsen är kostnadsfri, men maten debiteras enligt fastställd taxa.  
• Om barnet/ungdomen får förhinder vill vi att ni kontaktar oss så snart 

som möjligt. Matkostnad debiteras om avbokning görs efter kl 09.00 
samma dag som barnet/ungdomen ska komma till oss. 

• Fritidsaktiviteter betalar man själv. 

Tänk på att ta med vid vistelse: 

• Extra kläder efter årstid 
• Hygienartiklar 
• Eventuell medicin 
• Eventuella personliga tillhörigheter 
• Fickpengar 



 

Hjälp oss att bli bättre!  

Har du förslag, synpunkter eller 
klagomål på vår verksamhet är vi 
tacksamma om du talar om det för oss! Det ger oss möjlighet att förbättra och 
utveckla vår verksamhet. Delge oss dina tankar direkt eller använd synpunkten. 
På Kortebo finns Synpunktsblanketter och du kan även lämna dem direkt på 
www.hjo.se 

Kontaktuppgifter 

Besöksadress: Vallgatan 4B 

Postadress:  

Hjo Kommun Kortebo 

544 81 Hjo 

 

Tfn: 0503-354 35 
E-post: kortebo@hjo.se 
 
Enhetschef Kortebo: 0503-354 70 eller 0503- 354 40 

© Hjo kommun April 2021 
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