
LSS- Boende i Sköndal
Boendet vänder sig till personer som tillhör personkrets 1, unga vuxna från 

18 år med autismliknande tillstånd och/eller lindrig utvecklingsstörning.
Boendet har 11 platser i fina en- eller två-rumslägenheter i närheten av Sköndals centrum.

Vi tar även emot par med LSS-beslut. Husdjur är tillåtna.
I boendet finns en gemensamhetslokal där det finns personal dygnet

runt. Personalen har sovande jour.
I Lokalen finns det även möjligheter till gemensamma aktiviteter,

socialt umgänge, matlagning och gemensamma måltider. Personalen
kan vara behjälplig med att ordna daglig sysselsättning eller praktikplats

och ge stöd till att utveckla olika fritidsaktiviteter.



Personal
Personalgruppen består av mentalskötare, behandlingsassistenter, socionomer, pedagoger, 
samordnare och föreståndare. Personalen har mångårig erfarenhet av att arbeta med 
psykiska och neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

Arbetssätt
Vi arbetar med kontaktmannaskap och utformar ett individuellt anpassat stöd för 
varje boende. Beställningen och genomförandeplanen ligger till grund för hur stödet 
utformas. Stöd och 
service ges utifrån den enskildes förutsättningar, möjligheter och intressen. Stödet
ges på ett sådant sätt att det stärker och utvecklar den enskildes personliga förmåga.
Den enskilde bestämmer själv hur stödet i vardagen ska se ut och personalen 
stödjer den enskilde så att denne ska bli så självständig som möjligt. Den enskilde 
får stöd i kontakten med 
myndigheter och vårdkontakter.

Metoder
Vi arbetar miljöterapeutiskt och har ett 
systemteoretiskt synsätt och lösningsfokuserat 
tänkande.

Kontaktuppgifter:
Adress: Learnings LSS-boende i Sköndal

Bagarfruvägen 20-24, 128 67 Sköndal
Telefon: 070-7661564 eller växel: 08-6495900

info@oc.se, www.oc.se

Ledord
• Bemötande: Du blir alltid bra bemött
• Tillgänglighet: Du kommer lätt i kontakt med oss.
• Trygghet: Du får alltid hjälp då du behöver det.
• Kontinuitet: Du får i största mån hjälp av 
  samma personal. 
• Personlig integritet: Du blir respekterad för dina
  åsikter, tankar och känslor.
• Medbestämmande: Du blir alltid hörd, du vet hur du vill leva ditt liv

Värdegrund
• För oss har alla människors lika värde och rätt att vara olik andra
• Våra kunder ska bemötas med värdighet och respekt för sin personliga integritet
• Våra tjänster utformas efter kundernas individuella behov, önskemål och resurser
• Alltid kunna besvara frågan ”För vems skull?” med svaret ”För kundens skull”


