
Individ och familj | LSS 

Gärdesgatan -LSS i Oskarström
med fokus på en meningsfull vardag och en aktiv fritid 

Vår målsättning
Vår målsättning är att stödja de individer som bor på 
Gärdesgatan till ett självständigt liv med en känsla av 
sammanhang. Vi vill att de boende ska ha möjlighet till 
en meningsfull sysselsättning och en aktiv fritid. Vi har 
därför upparbetat ett samarbete med privata företag, 
stiftelser, frivillorganisationer och föreningar för ett brett 
utbud av praktikplatser och sysselsättning i andra former. 
Genom samverkan med föreningslivet ger vi möjlighet 
till en aktiv fritid för personer med funktionsvariation. 
Vi har även ”byggt in” fritidssysselsättning på 
boendet i form av t.ex musik- och pysselrum. 
Personer som bor hos oss erbjuds en sysselsättning 
som är anpassad utifrån funktionsnivå och intresse. 
Personal finns med de boende på deras arbetsplatser 
och fritidsaktiviteter utifrån den enskildas behov. 

Vår målgrupp
På Gärdesgatan bor vuxna, kvinnor och män, 
inom personkrets 1 LSS (LSS §9:9). 
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.



Personal och kompetens 
Personalen på Gärdesgatan har lång erfarenhet av 
målgruppen. De har ett stort engagemang för de 
boende och drivs av viljan att kunna erbjuda goda 
levnadsförhållanden för den boende inom alla 
livsområden. 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 utvecklas och finna livskvalitet. 
Personalgruppen har kontinuerlig extern 
handledning för att ge ett optimalt stöd 
och säkra en insats av hög kvalitet. 
Boendet 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

Boendet
Hos oss får man ett modernt boende i fräscha 
lägenheter. Byggnaden är i två plan, och det finns 
hiss. Det finns 6 lägenheter i boendet, alla har tillgång 
till en liten uteplats, på ovanvåningen genom en 
loftgång. Boendets planlösning ger möjlighet för 
både avskildhet och självvalt umgänge. Utomhus finns 
en rymlig och fin gemensam uteplats. Tomten och 
omgivningarna ger möjlighet till olika utomhusaktiviteter. 

Jenny Lindgren
Verksamhetschef
073-065 84 76
Jenny.lindgren@humana.se

Adress
Gärdesgatan 2
313 31 Oskarström 

Besök oss gärna på:
www.humana.se/gardesgatan 

Central placeringsförfrågan: 
0771-11 33 11
placering@humana.se

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


