Är du nyfiken på att veta mer?
•

Har du fler frågor om korttidshem, går det bra att
kontakta Jönköpings kommuns kontaktcenter,
tfn 036-10 50 00, och fråga efter handläggare

Information om korttidshem

LSS/SoL eller enhetschef för korttidshem.
•

Om du vill ansöka om korttidshem, kontaktar du
handläggare LSS/SoL.
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dig bäst.
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Att vara på korttidshem är kostnadsfritt, förutom mat och
eventuella kostnader för aktiviteter.
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