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Ängelholmsvägen
Gruppboende för vuxna §9.9 PK 1 i egen regi.

Målgrupp 
Hos oss bor vuxna kvinnor och män inom personkrets 1 
LSS (LSS §9:9). Det är ett litet boende bestående av sex 
lägenheter där alla lägenheter har en egen ingång. 
 
Om verksamheten 
Vi erbjuder ett självständigt boende utifrån varje enskilds 
förmåga. Den enskildas rätt till självbestämmande ligger 
till grund för all daglig planering. Vi strävar efter att de 
som bor hos oss ska uppnå största möjliga delaktighet 
och självständighet med hänsyn tagen till sina unika 
förutsättningar. Hos oss har de boende möjlighet att ha 
husdjur. 
 
Specialkompetens 
Vi har kompetens och erfarenhet för att möta personer 
med självskadeproblematik, även i kombination med mer 
komplexa beteendestörningar. Boendets planlösning ger 
möjlighet för både avskildhet och självvalt umgänge.

Vi vill se lösningar istället för problem och vår strävan är 
att kunna erbjuda de som kommer till oss en tillvaro som 
de känner att de har kontroll över och där de kan utveck-
las och finna livskvalitet.
Ängelholmsvägen är bemannat dygnet runt. Vi anpassar 
vår bemanning utifrån den enskildes individuella behov 
samt utifrån vårt uppdrag. Detta sker i en nära dialog 
med våra uppdragsgivare.

Vår metod har sin grund i kognitionsteorier. 
Vi arbetar med:
• Tydliggörande pedagogik
• Lågaffektivt bemötande
• AKK

Personalgruppen har kontinuerlig extern handledning 
för att ge ett optimalt stöd och säkra en insats av hög 
kvalitet.  
En individuell anpassad sysselsättning är något vi 
erbjuder för våra boende. Det finns ett upparbetat  
samarbete med den kommunala dagliga sysselsättnings- 
verksamheten i Laholm. Men vi har även möjlighet att 
kunna erbjuda skräddarsydda lösningar för den boende 
som planeras utifrån intresse och förmåga. 
Det finns också en etablerad 
kontakt med särskola. 



Aktiviteter 
En aktiv fritid ser vi som en viktig del av livet. I första hand 
vill vi bygga på den enskildas fritidsintresse och ge dem 
utrymme att bibehållas och vidareutvecklas.  
Vi är behjälpliga med aktiviteter som badhus, bowling 
och annat som man kan vilja göra tillsammans med  
andra boenden eller med personal.

Geografi
Boendet ligger knappt 1 km utanför Laholms tätort. 
Några kilometer utanför Laholm finns långa sandstränder 
och ca 15 km från boendet finns en skidanläggning med 
utförsåkning, sommarrodel, klättring och Zip-line.
I Laholm finns också en tågstation med förbindelser till 
bland annat Malmö, Helsingborg och Göteborg.

Sandra Andreasson 
Verksamhetschef 
sandra.andreasson@humana.se
073-988 54 79

Adress:
Ängelholmsvägen 83
312 96 Laholm

Besök oss gärna på:
www.humana.se/angelholmsvagen 
www.humana.se/lss 
 
Central placeringsförfrågan:
0771-11 33 11
placering@humana.se

Hos oss bor
man själv. 
Men man är 
aldrig ensam. 


