
Checklista när du ska söka rekreationsvecka (vuxna) eller läger (barn och 

ungdom). Alla dokument du behöver finns här på hemsidan. 

Att göra: 

 Januari – februari  

1. Skicka in din ansökan om vistelse på Tallkrogen före 1 mars. 

2. Vuxna: Ansök om lss insats för personalstöd i form av ledsagning eller 

assistans hos din lss handläggare i din kommun. Formulär ”Ansökan om lss 

insats vuxna” finns här på hemsida, den skickar du till lss handläggare i din 

kommun.  

Till din hjälp för att bedöma hur stort stöd du behöver ansöka om finns i  

”hjälp och stöd med timmar” samt i ”information till god man hur du söker 

en lss insats”. 

Om du inte ansöker om en lss insats fyller du i ”Ansvarsförbindelse för 

personalstöd” där förbinder sig gruppboendet eller du dig att betala för det 

personalstöd du är i behov av under en vistelse på Tallkrogen. 

Du som har egen assistans som du vill ta med dig, hör av dig till Tallkrogen 

för en överenskommelse. Överenskommelse om egen assistans finns här på 

hemsidan att skriva ut. Två alternativ finns.  

Barn: Ansök om lss insats korttidsvistelse.  

 

Mars-maj 

3. Invänta erbjudande om en vistelse från Tallkrogen. Så snart du får ett beslut 

från din handläggare i de fall du ansökt om en insats skickar du beslutet till 

Tallkrogen. Överenskommelse om personalstöd skickar du till Tallkrogen om 

du inte har beslut om lss insats (och om du inte skickade det tillsammans 

med din ansökan). 

 

4. När vi har fått ansökan om vistelse på Tallkrogen samt beslut om en lss 

insats /överenskommelse från dig får du information om vistelsen du är 

antagen till. Du får nu också faktura på kost och logi för din vistelse. Faktura 

för personalstöd skickas efter vistelsen (under hösten) till den som ska 

betala för stödet (kommun, gruppbostad, du själv eller annan som skrivit på 

ansvarsförbindelsen). 


