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Violgatan
Gruppboende för vuxna §9.9 PK 3 i egen regi.

Vårt boende 
Vi välkomnar personer som omfattas av personkrets 3 
enligt LSS. Personkrets 3 omfattar andra stora varaktiga 
fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart 
inte beror på normalt åldrande och till följd av detta har 
betydande svårigheter att, på egen hand, klara den 
dagliga livsföringen. Vi har kompetens och erfarenhet för 
att möta personer med missbruk, även i kombination med 
mer komplexa beteendestörningar. 
Gruppbostaden består av 6st fullt utrustade 2-rums 
lägenheter med en planlösning som ger möjlighet för 
både avskildhet och självvalt umgänge. En närhet till 
affär, kollektivtrafik och övriga aktiviteter såsom badhus, 
gym, bibliotek, skog, sjö och djurpark.
Hos oss finns en verksamhetsbil samt cykel för aktivitet 
tillsammans med personal. 

 

 
Vårt arbetssätt 
Personalen hos oss har till uppgift att stödja den enskilde 
i vardagen med målsättning om ökad självständighet 
utifrån individuella förutsättningar. Personalstöd erbjuds 
under dygnets alla timmar. Stödet ges bl.a. genom krav- 
anpassning (balans mellan aktivitet och återhämtning), 
samt tillgänglighetsanpassning för ökad självständighet. 
Personal och enskild samverkar för en fungerande och 
trivsam vardag utifrån individuella behov och önskemål. 
 
Exempel på aktiviteter som den enskilde ges stöd i: 
• Hitta en fritidssysselsättning samt sysselsättning
• Skapa struktur och rutiner i vardagen
• Hemliv (tex. matlagning, tvätt, personlig hygien) 
• Genomföra aktiviteter 
• Kontakt med familj och vänner 
• Kontakt med myndigheter 
• Samarbete och uppföljning  

i vardagen med eventuell 
öppenvårdskontakt



Samarbete 
Via Humanas öppenvård kan den enskilde få behandling 
för alkohol-, narkotika-, spelmissbruk eller samtals- 
kontakt med DBT-terapeut för behandling av självskade- 
problematik. För att kunna få behandling via öppen-
vården krävs, förutom beslut om LSS-boende, även 
beslut om behandling i öppenvård. Behandlingen kan 
vid behov ske på Violgatan.
Via Humanas aktivitetscenter i Höör kan den enskilde, 
utan beslut om daglig verksamhet, erbjudas möjlighet  
till meningsfulla aktiviteter. Det finns även möjligheter  
att beställa till arbetsförmågebedömning samt arbets- 
terapeutisk funktionsbedömning.  

 
Vår personal och metoder 
Vi erbjuder den enskilde ett individanpassat stöd och den 
boende arbetar tillsammans med personal med en ge-
nomförandeplan enligt IBIC (Individens behov i centrum).  
Personalen arbetar med Motiverande samtal (MI) och 
Lågaffektivt bemötande (LAB) för att skapa de bästa 
förutsättningarna för de som bor på Violgatan.
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