Valet är ditt!
Korttidsvistelse
Du som har fått ett beslut om korttidshem eller kollo får själv välja bland de av
kommunen godkända utförarna. Det finns flera korttidshem och kollon att välja
mellan som erbjuder olika inriktningar och aktiviteter. Verksamheterna finns
utspridda på olika platser i Stockholms län. En del finns mitt i City och andra
ligger ute på landet. Valet av korttidshem och kollo gör du själv eller
tillsammans med dina föräldrar eller din gode man. Din handläggare kan också
stödja och vägleda, men kan inte välja åt dig. Om du inte vill eller inte kan välja
utförare får du börja på den verksamhet som finns närmast där du bor.

Att välja utförare
När du fått ditt beslut om korttidshem eller kollo från din handläggare är det dags att välja
utförare. Du kan välja mellan nedanstående utförare. Varje utförare presenterar sin
verksamhet på ett eget blad i denna mapp. Där hittar du också kontaktuppgifter till
utföraren.

Vill du byta utförare eller har synpunkter på verksamheten?
Om du inte är nöjd med din verksamhet, eller om du vill prova någon ny, kan du byta. Vänd
dig till din handläggare så får du information om hur du ska göra.
Har du synpunkter på din verksamhet eller vill lämna ett klagomål vänder du dig i första
hand till den person som har ansvar för verksamheten. Du kan också vända dig till din
handläggare eller använda Järfälla kommuns folder ”Hjälp oss att bli bättre” och skicka den
till Järfälla kommun, Socialförvaltningen, 177 80 Järfälla, eller använda mallen som finns på
www.jarfalla.se

Kontaktuppgifter
Telefon: 08-580 285 00
Besöksadress: Posthuset, Riddarplatsen 5, Jakobsberg
Web: www.jarfalla.se

Godkända utförare
Välj en av nedanstående utförare och meddela sedan din handläggare.

Utförare

Verksamhet

Allomsorg Stöd & Resurs






Högås: 7-21 år
Göta, (korttids utan övernattning): 7-30 år
Lundis (korttids utan övernattning): 7-30 år
Smedhagens korttidshem, vuxna






Bällsta Gård: 5-21 år
Lyckans fritids- och korttidshem: 6-21 år
Enigmagården: 14-23 år
KomBo boendeträning 7-25 år







Kaninholmens korttidshem: upp till 21 år
Morkullans korttidshem: ungdomar och vuxna
Rissne korttidshem: 7-16 år
Korttidshemmet VIP Solna: Barn och ungdomar upp till 21 år
Tuskulum Klockarbo korttids och kollo: barn, ungdomar och vuxna




Unika korttids Östermalm: 16-25 år
Unika korttids Fridhemsplan

Attendo LSS
Nytida Enigma Omsorg AB

KomBo boendeträning AB
Nytida AB

Tuskulum/Eskil
Johansson AB

Unika AB

