
 OMSORGSFÖRVALTNINGEN 
 
 

 

 
Postadress: Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala 

Besöksadress: Stationsgatan 12 • Telefon: 018-727 00 00 (växel)  
E-post: omsorgsforvaltningen@uppsala.se 

www.uppsala.se 
 

Handläggare 
Flambe Yvonne (OMF) 
 

Datum 
2016-07-18 

Diarienummer 
OSN-2016-0211 

 
 Omsorgsnämnden 

Nytt boende neuropsykiatri LSS 

Förslag till beslut 
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att ge förvaltningen i uppdrag att tillskapa ett sammanhållet LSS boende med 6 fullvärdiga 

lägenheter, på Valthornsvägen 27 – 29 samt 3 fullvärdiga lägenheter på Valthornsvägen 
35 och 37, det vill säga närområdet.  

 
 
Sammanfattning 
Nämnden har för avsikt att skapa ett boende för personer med neuropsykiatrisk diagnos i form 
av Asperger syndrom och/eller ADHD, personer med omfattande oro, ångest och social 
problematik samt i vissa fall kombinerat med lindrig utvecklingsstörning som har behov av 
tydliga strukturer och rutiner för att lära sig att leva ett så självständigt liv som möjligt.   
 
 
Ärendet 
Syftet är att genom stöd och träning bygga upp en fungerande och självständig vardag. Den 
enskilde ska tillförsäkras goda levnadsvillkort genom insatserna och få stöd så att han/hon kan 
leva ett så självständigt liv som möjligt. Att om möjligt skapa förutsättningar för att kunna 
flytta till ett annat boende med större grad av självständighet. Där de inte är möjligt ska 
individen ges möjlighet att bo kvar med bibehållen strävan efter ett självständigt liv.  
 
Att med personalens hjälp som drivmotor, få personer som har förmågor men som inte 
kommer igång alternativt slutar mitt i en aktivitet att påbörja och avsluta aktiviteter, som till 
exempel städning, tvätt och laga mat. Få hemmasittare och personer med sociala svårigheter 
att förstå sociala koder, samspel och spelregler och få stöd i kontakter med andra med mera, 
genom pushning och vägledning av personal. Personalen ska genom ett 
habiliterande/rehabiliterande och individanpassat arbetssätt kunna skapa en så pass 
fungerande tillvaro som möjligt utifrån vars och ens förmågor, färdigheter och behov. De 
boende ska känna delaktighet i och ha ett inflytande över sitt liv och behandlas på ett 
likvärdigt sätt oavsett kön. 
 



Ekonomiska konsekvenser 
Ungefärlig kostnad inkl. hyreskostnader för personal och gemensamhetsytor beräknas till 
7 500 tkr och beräknas rymmas inom nämndens budgetram. 
 
Konsekvenser för jämställdhet 
Ärendet har inte några konsekvenser för jämställdhet. 
 
Konsekvenser för tillgänglighet 
Ärendet har inte några konsekvenser för tillgänglighet. 
 
Konsekvenser för barnperspektivet 
Ärendet har inte några konsekvenser för barnperspektivet då bostäderna riktar sig till vuxna 
över 18 år. 
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