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Vretenvägen 
Gruppboende för vuxna §9.9 PK 1 i egen regi

Om verksamheten
Vretenvägens LSS ligger i Sävja, strax utanför Uppsala. 
Läget kombineras av lantlig miljö med närhet till Uppsala 
centrum. Bussförbindelser finns.
Huset består av sammanlagt 6 lägenheter med 2 rum 
och egenuteplats. Till varje lägenhet finns ett förråd intill 
uteplatsen. Gemensamhetsytorna består bland annat av 
ett vardagsrum med TV, gemensamt kök och gemensam 
uteplats.

För dig som vill bo här
Hos oss bor du i din egen lägenhet och att du ska trivas 
är det viktigaste för oss. Vi vill därför veta vad du är bra 
på, vad du gillar, vilka rutiner som fungerar för dig, 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,struktur och schema. Tillsammans med 
kontaktmän gör vi en genomförandeplan tillsammans 

med dig så att vi vet vilka mål du har.
Du får själv bestämma hur du vill ha det i din egen lägen-
het och vi hjälper dig att ordna så att du ska känna dig 
bekväm och trygg hos oss.
För att kunna bo på hos oss behövs ett beslut från din LSS 
handläggare.

För anhöriga
Individens eget nätverk är viktigt. Vi samarbetar gärna 
med anhöriga för att få en så bra relation som mö-
jligt och framförallt en så bra miljö som möjligt för den 
boende. Anhöriga är alltid välkomna till boendet för 
att hälsa på, men det är individen själv som bestämmer 
om sin lägenhet. Vi arbetar även med att skapa ett nära 
samarbete med god man/förvaltare.

För handläggare/socialtjänst
För att kunna bo hos oss behövs ett LSS §9:9 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 den enskilde och 
eventuell nuvarande personal eller anhörig. Vi bokar in 
ett eller flera studiebesök i verk-
samheten då vi kan visa 
lägenheten och våra gemen-
samma utrymmen. Ibland kan 
det behövas flera besök innan 
en individ känner sig trygg att 
flytta in till oss.



Aktiviteter och sysselsättning
Individuella aktiviteter planeras på kontaktmanna-
samtalen. Det ska vara aktiviteter som den boende är 
intresserad av och kan delta i. Ibland kan det vara svårt 
att hitta aktiviteter själv och då hjälper personalen till. 
Uppsala har ett stort utbud vad gäller aktiviteter och 
sysselsättning. Vi har en egen verksamhetsbil som vi an-
vänder om man inte känner sig bekväm att åka kommun-
alt. Gemensamma aktiviteter erbjuds dagligen, exempel-
vis bakning och spelkvällar. Naturligtvis är aktiviteterna 
frivilliga.
Har man behov av daglig verksamhet och har ett beslut 
från biståndshandläggare, kan vi erbjuda plats på vår 
egen sysselsättning Palmbladsgatan. I övrigt finns ett stort 
utbud av sysselsättningar i Uppsala, både privat och 
kommunalt.

Personal och arbetssätt
Vår personal arbetar dygnet runt och vi har vaken natt. 
Hos oss arbetar både män och kvinnor i olika åldrar 
och från olika kulturer. All vår ordinarie personal har en 
grundläggande omvårdnadsutbildning samt erfarenhet 
inom LSS. Vissa i personalen har förutom erfarenhet av 
omvårdnad, även en pedagogisk bakgrund. För oss är 
det viktigt att personalen fortlöpande får kompetensut-
veckling och fortbildning. Därför erbjuder vi ett flertal 
utbildningar och regelbunden handledning. Vi arbetar 
med Humanas tre grundläggande metoder: Lågaffektivt 

bemötande, Tydliggörande pedagogik och AKK som 
står för Alternativ och Kompletterande Kommunikation. 
Till vår hjälp finns Humanas metodgaranter och vår lär-
portal Humana Academy.

Jenny Wilhelmsson
Verksamhetschef 
072-202 87 09
jenny.wilhelmsson@humana.se

Joakim Tillberg 
Placeringskoordinator
joakim.tillberg@humana.se

Inriktning LSS §9:9, pk 1

Antal lägenheter 6

Lägenhetsstorlek Ca 45 kvm

Lägenhetsstandard Kök: ugn, spishäll, micro, diskmaskin, 
kyl/frys. Badrum: Toalett, handfat, 
dusch. Tarkett och målade väggar.

Kommunikationer Stadsbuss, verksamhetsbil, 
lånecyklar. 7 km till centralstationen.

Tillgång till
gemensamhetslokaler

Vardagsrum med TV och TV-spel, 
kök, tvättstuga, uteplats

Måltider Planeras och lagas individuellt. 
Gemensam (valfritt) måltid 1 dag/
vecka

Möjlighet att ta emot
besökare

Ja

Aktiviteter Gemensam aktivitet erbjuds dagli-
gen. Individuella aktiviteter utifrån 
individens önskemål.

Wifi Ja

TV Gemensam TV i vardagsrummet 
med 34 kanaler. Antennuttag i alla 
lägenheter

Avstånd närmaste
affär

2,2 kilometer

Avstånd närmaste
apotek

1,4 kilometer

Avstånd närmaste
vårdcentral

1,4 kilometer

Personaltäthet 2-3 personal dagtid. Vaken natt. 
Kan variera utifrån behov.

Snabbfakta

Adress:
Vretenvägen 10
757 56 UPPSALA

Besök oss gärna på:
www.humana.se/vretenvagen
www.humana.se/lss

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


