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Idunagatan
Gruppboende för unga §9.8 PK 1

Verksamheten   
Idunagatan LSS ligger centralt i Svartbäcken, Uppsala. 
Huset består av 8 stycken lägenheter med ett rum och 
kök samt stort badrum med dusch. Det finns också ett 
gemensamt vardagsrum med TV, TV-spel, gemensamt 
kök och gemensam tvättstuga.
Hos oss bor du i din egen lägenhet och vi vill att du ska 
trivas här. Därför är vi noga med att ta reda på hur du vill 
ha det, vilka rutiner som fungerar, vad du behöver hjälp 
med och vad du vill bli bättre på. Men framförallt är vi 
intresserade av att ta reda på vad du är bra på och vad 
du gillar!
När du bor hos oss har du två kontaktmän. Det är två 
personer i personalgruppen som hjälper dig lite extra 
med planering och struktur. 
Tillsammans med kontaktman, gör vi en genomförande-
plan tillsammans med dig så att vi vet vilka mål du har. 

Vårt mål är att du ska bli så självständig som möjligt. 
Vi vill gärna hjälpa dig att uppnå dina drömmar och tidi-
gare boende hos oss har simmat med delfiner, haft egna 
vernissage och tagit körkort.

Anhörig
Som förälder/vårdnadshavare kan det kännas jobbigt 
att se sitt barn växa upp och inte längre bo hemma. Ofta 
är det förälder/vårdnadshavare som känner ungdomen 
bäst. Därför behöver vi mycket information från dig/er 
och vi vill gärna samarbeta. 
Anhöriga är alltid välkomna till 
oss. Vill du övernatta så finns 
det en säng att låna. 
Vissa utbildningar och 
föreläsningar som personalen 
går på, blir även anhöriga 
bjudna på.



Förfrågan
För att kunna bo på hos oss behövs ett LSS §9:8 beslut. 
En förfrågan kan komma direkt till verksamhetschef, via 
hemsidan eller placeringskoordinator. 
Som första kontakt erbjuder vi att verksamhetschef samt 
personal kommer till hemkommunen för att berätta mer 
om vårt boende och våra arbetssätt. Då träffar vi gärna 
ungdomen och eventuell nuvarande personal eller 
förälder/vårdnadshavare. 
Vi bokar in ett eller flera studiebesök i verksamheten då 
vi kan visa lägenheten och våra gemensamma utrym-
men. Ibland kan det behövas flera besök innan ungdo-
men känner sig trygg att flytta in till oss. 

Aktiviteter och sysselsättning
Varje dag erbjuds gemensamma aktiviteter på boendet. 
De flesta aktiviteter är dock individuella och man dis-
kuterar kommande veckas aktiviteter tillsammans med 
kontaktman eller personal.  
Uppsala är en stor stad och det finns ett flertal olika skol-
or att välja mellan, med olika inriktningar. Idunagatan 
LSS har en egen bil och personalen kan därför skjutsa 
till och från skolan och på aktiviteter. Vill man inte åka bil 
kan man få hjälp att åka kommunalt. 

Personal 
Vi har personal som arbetar dygnet runt och det är vaken 
natt. 
Vår personalgrupp är blandad både män och kvinnor, 
åldersmässigt, och kulturellt. All vår ordinarie personal 
måste ha en grundläggande omvårdnadsutbildning samt 
erfarenhet inom LSS. Vissa i personal har en pedagogisk 
bakgrund. Många av våra vikarier är studenter inom 
psykologi, pedagogik eller omvårdnad. Många av 
vikarierna har en lång erfarenhet av att arbeta inom LSS. 
För oss är det viktigt att personalen fortlöpande får 
kompetensutveckling och fortbildning. Därför erbjuder vi 
ett flertal utbildningar, men också regelbunden handled-
ning. 

Metod och arbetssätt
Vi arbetar med Humanas tre grundläggande metoder; 
Lågaffektivt bemötande, tydliggörande pedagogik och 
AKK (Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Till 
vår hjälp har vi Humanas metodgaranter och vår lärpor-
tal Humana Academy
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