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

Om verksamheten
Läbyvadsvägens LSS ligger strax utanför Uppsala i 
en lantlig miljö och bara ett stenkast ifrån Hågadalen-
Nåstens naturreservat. Huset består av 6 lägenheter med 
2 rum och varje lägenhet har ett eget förråd vid sin egna 
uteplats. Det finns ett gemensamt vardagsrum med TV 
och Tv-spel, pingisbord och ett litet biljardbord samt ett 
gemensamt kök. 

För dig som vill bo här
Hos oss bor du i din egna lägenhet och vi vill att du ska 
trivas här. Därför är vi noga med att ta reda på vad du är 
bra på, vad du gillar, vilka rutiner som fungerar, vad du 
behöver hjälp med och vad du vill bli bättre på.  
När du bor hos oss har du två kontaktmän. Det är två 
personer i personalgruppen som hjälper dig lite extra 
med planering, schema och struktur. Tillsammans med 
kontaktman, gör vi en genomförandeplan tillsammans 
med dig så att vi vet vilka mål du har. Ett av våra mål är 
att du ska bli så självständig som möjligt. 
 

För handläggare/socialtjänsten

För att kunna bo på Läbyvadsvägens LSS behövs ett LSS 
§9:9 beslut. En förfrågan kan komma direkt till verksam-
hetschef, via hemsidan eller placeringskoordinator. 
Som första kontakt erbjuder vi att biträdande verksam-
hetschef samt personal kommer till hemkommunen för att 
berätta mer om vårt boende och våra arbetssätt. 
Då träffar vi gärna klienten och eventuell nuvarande 
personal eller förälder samt vårdnadshavare. Vi bokar  
in ett eller flera studiebesök i verksamheten där vi visar  
er runt lägenheten och i våra gemensamma utrymmen. 

För anhöriga
Det är oftast anhöriga som känner klienten bäst. Därför 
behöver vi mycket information från alla och vi vill gärna 
samarbeta och skapa en relation tillsammans med er. 
Anhöriga är alltid välkomna och hälsa på. Men det är 
alltid klienten som bestämmer om sin lägenhet. Vi arbetar 
även med att skapa ett nära samarbete med Godman/
förvaltare. 



 
Personal och arbetssätt
Vår personal arbetar dygnet runt och det är vaken natt. 
Hos oss jobbar blandad både män och kvinnor, ålders- 
mässigt och kulturellt. All vår ordinarie personal har en 
grundläggande omvårdnadsutbildning samt erfarenhet 
inom LSS. Vissa i personalen har en pedagogisk bak- 
grund. Många av våra vikarier är studenter inom psyko-
logi, pedagogik eller omvårdnad. Många av vikarierna 
har en lång erfarenhet av att arbeta inom LSS.  
För oss är det viktigt att personalen fortlöpande får kom-
petens-utveckling och fortbildning. Därför erbjuder vi ett 
flertal utbildningar men också regelbunden handledning. 
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  
lärportal Humana Academy. 

Aktiviteter och sysselsättning
Vi har varje dag aktiviteter på boendet tex baka, pingis-
turnering, olika spelkvällar eller temafilmkvällar. Varje 
lördag har vi gemensam middag och varje söndag har vi 
boendemöten.  
Individuella aktiviteter planeras på kontaktmannasam-
talen varje vecka utifrån klientens intressen.Vi hjälper till 
med logistiken till och från dagligverksamhet. Vi har en 
egen bil då inte alla klarar av att åka med kommunala 
färdmedel. Vi har även cyklar som man kan låna. Vi 
busstränar tillsammans med de klienterna som vill vara 
lite mer självständiga. 
 
 

 
Inriktning LSS §9:9 PK 1

Antal lägenheter 6

Lägenhetsstorlek 50 kvm och ett eget förråd

Lägenhetsstandard Kök: ugn, spishäll, micro, diskmaskin, 
kyl/frys.  
Badrum: Toalett, handfat, dusch, tvätt-
maskin/torktumlare. Laminatgolv och 
målade/tapetserade väggar.

Hyra 6 100 kr/månad

Kommunikationer Stadsbuss, verksamhetsbil, låne-cyklar. 
7,4 km till centralstationen.

Gemensamhetslokaler Vardagsrum med TV och Tv-spel, 
pingisbord, litet biljardbord, kök och 
uteplatser

Måltider Planeras och lagas individuellt.  
Gemensam (valfritt) måltid  
1–2 dagar/vecka

Möjlighet att ta emot gäster Ja

Aktiviteter Gemensam aktivitet erbjuds varje dag 
samt individuella aktiviteter utifrån 
individens önskemål och intresse.

Wifi Ja (fiber), ingår i hyran

TV Gemensam TV i vardagsrummet med 
Canal Digital. Uttag finns i alla lägen-
heter men där behöver man ett eget 
abonnemang.

Avstånd närmaste affär/ 
apotek/vårdcentral

2,3 km

Avstånd närmaste bensinstation 800 km

Övriga faciliteter i närområdet Nordic Wellnes, restauranger, curling- 
hall, bibliotek mm inom gångavstånd

Personaltäthet 3 personal dagtid. Vaken natt.  
Kan variera utifrån behov.

Anette Bülow
Biträdande verksamhetschef
Anette.bulow@humana.se
072-700 94 40
 

 
 

Adress:
Läbyvadsvägen 16
755 94 Uppsala

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


