Avbokningsregler vid Tallkrogens rekreationsverksamhet samt bedömning av nivå på personalstöd.
Vid avbokning försöker vi i första hand tillsätta platsen med en annan sökande. Om den

avbokade platsen inte kan tas av någon annan gäst utgår avbokningsavgiften enligt
nedan.
Avgifter för personalstöd och insats ledsagarservice samt assistans. Om avbokning sker efter det att
ansvarsförbindelsen inkommit och mer än tre veckor återstår innan veckovistelse börjar utgår en
avbokningsavgift på 70% av den totala avgiften för personalstöd/korttidsvistelse.
Vid avanmälan kortare tid än tre veckor före lägerstart eller om vistelsen avbryts betalas hela
avgiften för personalstöd/korttidsvistelse.
Lägeravgift 5 100 kr – egenavgift för vuxna som ej har beslut om korttidsvistelse.
Om avbokning sker efter det att inbetalning har inkommit ( = ja tack till plats) och innan lägret börjar
utgår en avbokningsavgift på 70% av den totala avgiften för kost och logi.
Vid sjukdom betalas 4 600 kr tillbaka, sjukdom ska styrkas med läkarintyg.
Avbryts vistelsen återbetalas ingen avgift.
Bedömning av nivå på personalstöd
Det är viktigt att du gör en så korrekt bedömning av den sökandes behov av personalstöd som
möjligt. Att du gör bedömning utifrån funktionsnedsättningens omfattning och sökandes behov av
stöd när hon/han kommer till en ny miljö och möter nya människor. Att behovet av personalstöd
kanske är annat än hemma i gruppbostaden/boendet. Att personalstödet ska var tillräckligt för att
sökande ska kunna vara aktiv på semestern och kunna delta i alla aktiviteter gästen önskar att delta i.
Tallkrogens bedömning
Tallkrogen förbehåller sig rätten att neka deltagare plats om sökande sökt eller blivit beviljad en lägre
insats än vad som krävs för att ge deltagaren nödvändigt stöd. Om du vill ha hjälp att bedöma nivån
på personalstöd hjälper vi dig gärna med det.
Personalstöd nivå 1: Oftast lindrig utvecklingsstörning utan tilläggshandikapp. Du klarar det mesta
själv vad gäller förflyttning, hygien, toalettbesök, av och på klädning, tandborstning, kan följa en
grupp och förstår instruktioner av en aktivitet. Du är kanske i behov av hjälp med sociala kontakter,
hitta aktiviteter som passar dig, välja rätt kläder för aktivitet/väder, passa tider osv. Litet behov av
stöd och hjälp i vardagen och du kan dela personalstödet med två andra lägerdeltagare.
Personalstöd nivå 2: Oftast lindrig utvecklingsstörning med tilläggshandikapp/psykiska
problem,/sårbarheter eller måttlig utvecklingsstörning utan tilläggshandikapp. Du är i behov av hjälp
i någon av följande situationer Du är kanske i behov av hjälp vid förflyttning, du använder kanske
rullstol men som du kan köra själv, du behöver lite hjälp med hygienen, du behöver kanske påminnas
om att gå på toaletten, du går kanske gärna iväg själv och har svårt att stanna i gruppen, du kanske
behöver aktiveras – har svårt att komma igång, du behöver kanske tydliga instruktioner inför en
aktivitet och lite stöd för att delta i aktiviteten, du behöver kanske hjälp med på klädning. Du
behöver en hel del eget stöd men kan dela personalstöd med en annan lägerdeltagare.
Personalstöd nivå 3: Oftast måttlig utvecklingsstörning med tilläggshandikapp/psykiska
problem/sårbarheter eller grav utvecklingsstörning utan tilläggshandikapp/psykiska
problem/sårbarheter. Du kanske sitter i rullstol och behöver hjälp med att förflytta dig, du behöver
kanske hjälp med hygien, borsta tänderna och toalett, du behöver kanske hjälp med att utföra
aktiviteter, du är kanske mycket aktiv och har kanske svårt att hålla dig till gruppen, du har kanske
svårt att utföra aktiviteter och behöver aktivt stöd för att kunna utföra dem, du har kanske svårt med

sociala kontakter, du kanske lätt hamnar i konflikter. Du behöver mycket stöd och kan ej dela
personalstöd med någon annan.
Du som tar med egen assistans kontaktar Tallkrogen för en överenskommelse.
Det finns två olika alternativ.
Avlösning mini - din medföljande assistent jobbar nästan all tid med dig men med avlösning 10
tim/vecka, medhjälp 7 tim/vecka och nattjour utförs av Tallkrogen. Assistananordnaren står för
kostnaderna för avlösning, medhjälp och nattjour samt assistansomkostnader för veckan.
Avlösning schema – din medföljande assistent jobbar på schema 65 tim/lägervecka. Avlösning 20
tim/vecka, medhjälp 7 tim/vecka och nattjour utförs av Tallkrogen. Assistananordnare står för
kostnader för avlösning, medhjälp och nattjour samt assistansomkostnader för veckan.
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