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Välkommen till



Vilhelmina
Vilhelmina kommun är en vidsträckt kommun 
med närhet till härliga fjäll, lummiga skogar och 
vackra sjölandskap. Vi har en vacker natur som 
bjuder in till utevistelse året om - och kanske är 
det just det vi är mest kända för.

I Vilhelmina finns ett rikt kulturutbud med 
teater, biograf, bowling och bad. Vi är även 
stolta över vårt föreningsliv.

Vilhelmina kan beskrivas som ett 
5-minuterssamhälle. Det må ligga en bit från 
större städer, men väl på plats finns det mesta 
inom räckhåll. 
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Aktivitetslokaler

Modernt anpassat kök

Promenadstråk vid sjön intill

Rymliga utrymmen

Möjlighet att inreda sovrummet med 
egna tillhörigheter

Ljudisolerat hus

Kompetent personal med regelbunden 
handledning



Barn- och ungdomsboende

Vårt grundläggande syfte är att arbeta för att 
stärka barnens/ungdomarnas förmåga att leva 
ett så självständigt liv som möjligt samt att stärka 
deras förmåga till självbestämmande, valfrihet 
och delaktighet. 

Genom ett pedagogiskt förhållningsätt, 
strukturerad och förutsägbar miljö, ett hemlikt 
boende samt den personaltäthet som krävs ges 
hjälp och anpassat stöd utifrån den enskilde 
individens behov. Hela tiden med LSS intentioner, 

Vi erbjuder en bostad med särskild service för barn och ungdomar som är en heltäckande insats. 
Ett komplement till föräldrahemmet då olika stödinsatser inte räcker till. I insatsen ingår omvårdnad 
samt hälso- och sjukvård. Insatsen ska bidra till att den enskilde uppnår goda levnadsförhållanden. 

Barnkonventionen samt FN:s konvention för 
personer med funktionsnedsättning som grund 
för arbetet. När åtgärder enligt LSS rör barn ska 
barnets bästa särskilt beaktas vid utförandet och 
planering av insatserna. När en insats rör ett 
specifikt barn ska barnet få relevant information 
och ges möjlighet att framföra sina åsikter. Detta 
gäller både vid beslut av insatser samt planering 
och verkställighet av dessa. Barnets åsikter ska 
tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder 
och mognad (8 § LSS).

Diagnosgrupp Målgrupp

Personkrets - lagrum
Placering

Upptagningsområde
Hela Sverige

Villa i naturskönt, lugnt 
beläget område i utkanten av 
centrala Vilhelmina

Neuropsykiatriska och-
eller intellektuella 
funktionsnedsättningar som 
omfattas av personkretsen

Barn och ungdomar 1-21 år

LSS Personkrets 1,3
LSS 9:8 Bostad med särskild 
service för barn och ungdomar



Boendemiljö

Barnet/ungdomens rum är inrett enligt en grundstandard och består av säng med tillhörande sängkläder, 
en bordslampa, två garderober samt gardiner. Möjlighet finns att inreda med privata tillhörigheter från 
föräldrahemmet. Toalett och dusch finns i direkt anslutning till rummet. Föremål som kan vara skadliga 
för individen eller andra får ej förvaras i egna rummet.

I boendet finns gemensamt vardagsrum, aktivitetsrum, stor uteplats samt en stor gård med möjlighet 
till lek och aktiviteter. Gemensam dator och tv-spel. Privat dator och tv-spel hänvisas till det egna 
rummet.

Aktiviteter

Vi lägger stor vikt vid en meningsfull fritid och 
vardag. Aktiviteter ordnas regelbundet såväl i 
boendet som ute i samhället. Veckoplanering 
görs med aktiviteter, där barnet/ungdomen har 
möjlighet att påverka innehållet. Vi ser till att 
barnen/ungdomarna får möjlighet att vistas i natur 
och utemiljöer. Vi erbjuder upplevelsebaserade 
aktiviteter som utgår ifrån barnets/ungdomens 
intressen och förutsättningar som till exempel 
utflykter och promenader. Träning, gemensam 
matlagning, filmkvällar, musik, avslappning i 
sinnesrummet, utflykter, tipspromenader och 
bad är exempel på andra aktiviteter som erbjuds. 
Individuella intressen stimuleras, och barnet/
ungdomen stöttas i att hitta nya intressen.

Skolgång

Vi jobbar aktivt för en fungerande skolgång. 
Genom en nära kontakt med lärare och skolledning 
hittar vi individuella lösningar och arbetssätt som 
motiverar barnet/ungdomen till positiv inlärning. 
Skolgångens utformning bestäms helt efter 
barnet/ungdomens behov, det kan variera mellan 
allt från traditionell till integrerad skolgång. 
Kontaktperson följer barnets/ungdomens 
skolgång via ett tätt samarbete med lärare och 
diskuterar kontinuerligt utveckling och behov 
av pedagogiskt stöd. På orten finns grund- och 
gymnasiesärskola.
 
Bostaden ansvarar för omvårdnaden när den 
enskilde på grund av sjukdom, ledighet eller 
annan orsak inte deltar i skolans verksamhet.  

Anhöriga

Genom öppenhet vill vi skapa trygghet för både 
barnet/ungdomen och deras vårdnadshavare/
anhöriga. Vi är övertygade om att föräldrarna/
vårdnadshavarna är experter på sina barn och 
därför ser vi till att de ges möjlighet till delaktighet 
i verksamheten. Vi ser föräldrarnas kunskap som 
en tillgång som vi vill ta tillvara på för att kunna 
ge bästa möjliga stöd till deras barn. 

Det finns goda övernattningsmöjligheter för 
föräldrar och syskon i anslutning till boendet.

Foto: Jonatan Stålhös



Arbetssätt

Ett pedagogiskt arbetssätt och bemötande är viktigt 
när det gäller barn/ungdomar inom personkretsen 
och ska omfatta alla de områden som är 
betydelsefulla under hela livet. Det kan till exempel 
vara kommunikation, arbete, sociala-, fritids- 
och vardagsfärdigheter. Genom tydliggörande 
pedagogik stödjer vi barnen/ungdomarna i dessa 
områden. Tydliggörande pedagogik syftar till att 
göra händelser, människors handlingar och miljön 
begriplig och därmed hanterbar. Målet är att skapa 
förutsättningar för barnen/ungdomarna att bli 
delaktiga och så självständiga som möjligt i olika 
situationer och aktiviteter livet igenom. Som grund 
i all pedagogiskt arbete med barn/ungdomar är 
relations- och tillitsbyggande oerhört centralt.

I omvårdnaden ingår att tillgodose den enskildes 
psykiska, fysiska och sociala behov. Omvårdnaden 
ska ”ges på ett sådant sätt att den stärker den 
enskildes tilltro till sin egen förmåga” och ”den 
ska vara flexibel utifrån den enskildes behov 
och önskemål över tid”. För barnet/ungdomen 
innebär det stöd i planering och genomförande av 
vardagssysslor.

Begreppet omvårdnad enligt LSS är inte detsamma 
som omvårdnad enligt SoL eller inom sjukvård. 

Personal

Vi har personal med utbildning, kunskap och 
erfarenhet av målgruppen. Då behoven ser olika 
ut strävar vi efter att ha en så bred kompetens 
som möjligt för att möta behoven på bästa möjliga 
sätt.

Vi arbetar evidensbaserat, till exempel när det 
gäller metoder och hjälpmedel för kommunikation 
och tydliggörande pedagogik. Att arbeta med 
lågaffektivt förhållningssätt är en viktig del i 
detta boende. Vi arbetar aktivt för att förebygga 
stress, utåtagerande- och självskadebeteende 
hos individen. 

Vi strävar efter hög kontinuitet i personalgruppen 
och i allt vi gör försöker vi stimulera varje individs 
intressen och förmågor i en trygg miljö som 
präglas av personalens lyhördhet, engagemang, 
trygghet värme och humor. Personalen fungerar 
som stöd vid kontakter med föräldrar och externa 
aktörer som tex skola, sjukvård, habilitering.

Bemanning

Boendet har bemanning dygnet runt.

Sekretess

All personal omfattas av sekretesslagen, vilket 
innebär att samtliga som arbetar kring individen 
har tystnadsplikt.

Undantag från sekretessen gäller vid misstanke 
om att barn far illa. Personal i bostad med 
särskild service för barn och unga har 
anmälningsskyldighet. Det kan till exempel vara 
om personalen, i sin verksamhet, får kännedom 
om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd  Personal 
har uppgiftsskyldighet vid socialtjänstens 
utredning av barnets förhållanden.

När boendepersonal är hälso- och 
sjukvårdspersonal regleras tystnadsplikten 
enligt Lag om yrkesverksamhet på hälso- och 
sjukvårdens område. Med vårdnadshavare/
företrädare/den enskildes samtycke kan och 
bör information föras över mellan hälso- och 
sjukvården och socialtjänsten då det gagnar 
den enskilde. 



Ansökan

Ansökan sker hos handläggare i den ursprungliga 
hemkommunen. 

Inskolning/inflyttning

Efter fattat beslut kontaktar enhetschef 
vårdnadshavare om inflyttning. Inskolning 
sker succesivt utifrån individens förmåga, 
och i överenskommelse mellan boendet 
och vårdnadshavare. Vid inflyttning ses 
en kontaktperson ur personalgruppen ut. 
Den unge och vårdnadshavare/företrädare 
informeras om den enskildes rättigheter och 
de verksamhetsmål som finns för boendet. I 
samband med inflyttning samtalar vi även om 
rutiner, vägledning, känslor, praktiska saker, 
samt upprättar en genomförandeplan.

Genomförandeplan

En genomförandeplan upprättas i samband 
med inflyttning. Uppföljning och revidering sker 
minst en gång per år. Av genomförandeplanen 
framgår detaljerat hur insatsen ska genomföras.  
Genomförandeplanen ska alltid finnas med när 
den enskildes insats diskuteras i verksamheten.  

Avgift

Vårdnadshavare till barn under 18 år som är 
placerade utanför föräldrahemmet ska i skälig 
utsträckning bidra till kommunens kostnader 
enligt LSS §19-20.

Avgiften beslutas efter de riktlinjer som 
framtagits av Vilhelmina kommun. Summan får 
dock ej överstiga motsvarande underhållsstöd/
per förälder.

Efter 18-årsdagen gäller enligt 19 § LSS att 
skäliga kostnader för bostad, fritidsverksamhet 
och kulturella aktiviteter ska tas ut enligt 
kommunfullmäktiges beslut. Flertalet unga 
beviljas aktivitetsersättning först vid 19 år och 
har ingen sådan förmån som nämns i 19 § LSS 
som 18-åringar. Enligt 7 kap 1 § Föräldrabalken 
är föräldrar dock underhållsskyldiga för sina 
barn så länge de går i gymnasiet, dock längst till 
dess barnet fyller 21 år.

Lex Sarah

Personal som arbetar inom socialtjänstens 
område är enligt lag skyldiga att rapportera 
missförhållanden och risk för missförhållanden i 
verksamheten.

Vilhelmina kommun har rutiner för hanteringen 
vid en Lex Sarah-anmälan.

Lag om registerkontroll

Personal som arbetar med barn ska lämna in 
registerutdrag ur belastningsregistret.

Dokumentation

Löpande dokumentation sker för att säkerställa 
kvalité för individen och verksamheten. 
Dokumentation förs i dataprogrammet Treserva. 
Dokumentationen utgår från genomförandeplanen. 
Dokumentation för hälso- och sjukvård förvaras 
åtskild från dokumentation av LSS-insatsen. 

Försäkring

Olycksfallsförsäkring tecknas av Vilhelmina 
kommun och gäller under vistelse i boendet och 
även vid aktiviteter som sker i anslutning. Övriga 
försäkringar som till exempel hemförsäkring och  
barnförsäkring står vårdnadshavare för.

Ekonomi

Kvitton sparas och kassabok förs. Gäller vid 
inköp av till exempel kläder, restaurangbesök, 
fritidsaktiviteter etc. Enskilda tillgångar ansvarar 
vårdnadshavare för.

Ledsagning

Verksamheten ansvarar för att personal 
eller annan lämplig person vid behov och 
efter överenskommelse med förälder/
vårdnadshavare följer med den boende till 
läkare, tandläkare, frisör etc. Ledsagning enligt 
9:3 LSS kan vara aktuell vid vissa aktiviteter 
utanför bostaden. Den enskilde/företrädare 
ska alltid och i god tid före aktiviteten kontakta 
handläggare om ledsagning och det ska 
finnas särskilda skäl för att den ska beviljas.  

Om det finns särskilda skäl som motiverar 
undantag från den regeln kan den enskilde/
vårdnadshavare/företrädare ansöka om insats 
hos handläggaren.

Resor

Resor mellan boendet och föräldrahemmet ingår 
inte i insatsen.

Utflyttning

Under tiden som den unge bor i ungdomsboende 
är en väsentlig del av innehållet i insatsen att 
planera för den unges fortsatta vuxenliv med 
boende och sysselsättning. En specifik plan 
tillsammans med berörda myndigheter, den 
unge och dess företrädare bör upprättas cirka 
ett år före skolslut.

Det ska finnas ett annat boendealternativ att 
tillgå senast när den unge slutar gymnasieskolan. 
Ungdomsboendet, i samverkan med företrädare 
ansvarar för att förbereda den unge för aktuellt 
alternativ.

Klagomål och frågor

Barn och unga som bor i familjehem, särskilda 
ungdomshem, HVB-hem, eller i ett LSS-boende 
och har frågor eller klagomål kan kontakta någon 
av IVO:s barnhandläggare på telefonnummer:
020-120 06 06 eller beratta@ivo.se

Om du inte är nöjd med de beslut som kommunen 
har fattat gällande insatser om SoL eller LSS 
kan du överklaga vissa beslut hos domstol. Du 
kan bara överklaga beslut som rör dig själv. Du 
har rätt att få ett skriftligt beslut. Exempel på 
det är: Avslag på ansökan om bistånd, avslag på 
begäran om insats enligt LSS. Kommunen ska 
informera dig om hur du gör för att överklaga.

Har du synpunkter på insatsernas utförande 
vänder du dig till enhetschef eller handläggare 
för information om var du kan lämna dina 
synpunkter/klagomål. Vid allvarliga brister eller 
missförhållanden kan du vända dig direkt till 
IVO. 

Mer information hittar du på deras hemsida:
www.ivo.se/klaga-pa-socialtjansten

Dina rättigheter som barn/
ungdom

IVO har tagit fram ett material som 
riktar sig till barn gällande deras 
rättigheter när de bor på ett LSS-boende. 
Informationen finns på IVO:s hemsida. 

ht tps://www.ivo.se/publ icerat-mater ial/
informationsmaterial/dina-rattigheter---till-
dig-som-bor-pa-ett-lss-boende-for-barn-och-
ungdomar/

Samtalsstöd för föräldrar

Det är mycket vanligt att föräldrar/
vårdnadshavare som är i behov av samtal för 
att prata få om sin livssituation. Ett sådant stöd 
kan bestå av att resonera och reflektera över 
föräldraskapet ur olika perspektiv. Barn- och 
ungdomshabiliteringen erbjuder olika former av 
stöd till anhöriga.

Region västerbotten, barn- och 
ungdomshabilitering har telefonnummer: 
0950-393 65
www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Barn-och-
ungdomshabilitering-Lycksele/

För kontakt med övriga regioner, kontakta 
enhetschef för vidare information.

http://www.ivo.se/klaga-pa-socialtjansten
https://www.ivo.se/publicerat-material/informationsmaterial/dina-rattigheter---till-dig-som-bor-pa-ett-lss-boende-for-barn-och-ungdomar/
https://www.ivo.se/publicerat-material/informationsmaterial/dina-rattigheter---till-dig-som-bor-pa-ett-lss-boende-for-barn-och-ungdomar/
https://www.ivo.se/publicerat-material/informationsmaterial/dina-rattigheter---till-dig-som-bor-pa-ett-lss-boende-for-barn-och-ungdomar/
https://www.ivo.se/publicerat-material/informationsmaterial/dina-rattigheter---till-dig-som-bor-pa-ett-lss-boende-for-barn-och-ungdomar/
http://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Barn-och-ungdomshabilitering-Lycksele/
http://www.1177.se/hitta-vard/kontaktkort/Barn-och-ungdomshabilitering-Lycksele/


Vi har möjlighet att ta emot 
rörelsehindrade barn/ungdomar

Tillståndsbevis utfärdat av IVO

Kontinuerlig fortbildning och 
handledning för personal

En eller två kontaktpersoner utses till 
varje barn/ungdom

Systematisk kvalitetsuppföljning

Vi samverkar med sjuksköterska, 
arbetsterapeut, sjukgymnast och 
andra aktörer

Kontaktuppgifter

Enhetschef Karin Örjegren  
0940-143 28, 076-139 43 28

Vilhelmina kommuns växel  
0940-140 00

Handläggarenheten  
0940-140 75

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS)  
0940-140 13

Barn-och ungdomshabilitering, Region Västerbotten  
0950-393 65

Vuxenhabilitering (för ungdomar över 18 år) , Region Västerbotten 
0940-121 57, 0950-393 65

www.vilhelmina.se/strandvagen
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