
Korttidsboende, Ekan 
Verksamhetens uppdrag 
Föräldrar till barn o ungdomar med funktions-
nedsättning har möjlighet att ansöka om kort-
tidsvistelse utanför det egna hemmet enligt - 
Lagen om stöd till vissa funktionshindrade. 
 
Målgrupp 
Inom Ekans verksamhet finns idag barn och 
ungdomar upp till 21 år. Grupperna består 
som max av 6 barn/ungdomar. 
 
Miljöombyte 
Syftet med korttidsvistelsen är att tillgodose 
den enskildes behov av miljöombyte och re-
kreation och ge möjlighet till personlig ut-
veckling. Det innebär också att anhöriga får 
avlösning och utrymme för avkoppling. 
 

Personal 
Personalen på Ekan har anpassad utbildning 
och kompetens för att kunna erbjuda en verk-
samhet med god kvalitet, präglad av socialför-
valtningens värdegrund. 

Kvalitetsdeklaration 
Delaktighet, inflytande och medbestäm-
mande 
  Så snart beslut finns, kontaktar vi dig för 

överenskommelse om start av insatsen. 
  Vi lyssnar och tar del av dina önskemål om 

hur insatsen skall utformas, och medverka i 
planeringen för ditt barn om du så önskar. 

  Ditt barn/ungdom erbjuds alltid en ansvarig 
bland personalen.  

Trygghet, aktivitet och stimulans 
  Vi åtar oss att ge barnet/ungdomen individu-

ellt anpassade och roliga aktiviteter samt sti-
mulans i så hemlik miljö som möjligt.  

  Vi åtar oss att ge ditt barn/ungdom en god 
omsorg så att du som förälder kan känna dig 
trygg. 

  Vi åtar oss att ha regelbunden kontakt med dig 
som vårdnadshavare. 

  Vi arbetar under sekretess. Ska information 
föras vidare krävs samtycke av dig. 

 
 
 
 

Kontaktinformation  
 
Gruppledare Sofia Kristiansson 
0171-529 42 
sofia.kristiansson@habo.se  
 
Övrig personal på Ekan: 0171-593 44 
 
Enhetschef: Pia Johansson  
0171-529 81 
pia.johansson@habo.se  

 
Vill Du ansöka om en insats kan Du kontakta bi-
ståndsbedömare via växel 0171-525 00 
Telefontid må-fre 08:30-9:30. 

mailto:sofia.kristiansson@habo.se
mailto:pia.johansson@habo.se


Hjälp oss att bli bättre! 
Meddela oss dina synpunkter på hur vi 
utför vårt uppdrag. Det gör du genom 
att: 
 
Gå in på vår webbplats: 
www.habo.se/synpunkter 
 
Skicka SMS: skriv Håbo mellanslag 
och ditt meddelande till 71350. 
 
Skicka E-post till:  
synpunkter@habo.se 
 
Skicka ett brev till: 
Synpunkter 
Håbo Kommun 
746 80 Bålsta 
 
Ring oss: 
På telefon 0171-525 00 
 
 
 
 
 
 
Personuppgifter som sänds till kommunen 
behandlas enligt personuppgiftslagen, PUL. 
Du medger att informationen du lämnar får 
lagras och bearbetas i register hos förvalt-
ning/nämnd. Du har rätt begära utdrag och 
rättelser. 

Socialförvaltningen i 
Håbo kommun 

 
 

 

Värdegrund 
Alla som kommer i kontakt med  

sociala verksamheter i Håbo kommun  
har rätt till ett professionellt bemötande 
präglat av vänlighet, finkänslighet, öd-

mjukhet, respekt och omtanke.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Håbo kommun,  
Socialförvaltningen 
746 80 BÅLSTA 
Telefon: 0171 - 525 00 vxl 
Telefax: 0171 - 563 33 
Hemsida: www.habo.se 

 
 
 
 

LSS och socialpsykiatrienheten 

Korttidsboende EKAN 
 
 
  
 
 

       

Kvalitetsdeklaration 
– ett sätt att tydliggöra innehållet i den 

kommunala servicen. 
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