
Gruppbostad, speciellt utformad för att minska stress och öka tryggheten hos boende och 
medarbetare. Vi bygger tillsammans med företaget Emra hus, ett helt nytt LSS-boende, för 
dig med en diagnos inom autismspektrum med eller utan utvecklingsstörning eller andra 
tillkommande funktionsnedsättningar.

FACILITETER
Huset är ett klimatsmart passivhus vilket innebär att det är både tätt och tyst. Stressande ljud från 
korridorer eller grannlägenheter stängs ute så att varje lägenhet blir tyst. I den fasta inredningen 
används jordnära färger för att skapa en lugn miljö och tillsammans med medarbetarna har 
platser för administrativa verktyg utformats så att de känns naturliga i miljön. Emra hus bygger 
alla sina hus med utökad tillgänglighet, här finns extra mycket utrymme i samtliga rum och 
korridorer. Det gör också att du kan bo kvar hela livet, även om dina fysiska förutsättningar 
ändras.

OMRÅDET
Lilla Bergs gruppboende ligger strax utanför Motala nära Borensberg. Boendet är strategiskt 
placerat nära bussförbindelser. I den natursköna omgivningen kring boendet går det att uppleva 
flera vackra friluftsområden.
 
LOKALERNA
Vi har sex rymliga lägenheter på 45 kvm. Samtliga har eget sovrum, vardagsrum, kök,
badrum och hall. Det finns stora, fina gemensamhetsutrymmen för social samvaro samt kontor 
och jourrum för personal. Huset ligger på en stor tomt med utemöbler och grillplats.

VÅRA MEDARBETARE
Vi har en stabil personalstyrka med lång erfarenhet inom LSS. Lilla berg erbjuder välutbildad 
personal och individuellt utformat stöd med god vana att arbeta med utmanande beteenden. När 
vi talar om individuellt utformat stöd menar vi att den enskilde får stöd för att möjliggöra ett liv likt 
andra i motsvarande ålder. Stödet utformas utifrån den enskildes egna önskemål, förutsättningar, 

behov och intressen och målet är att individen skall uppleva ett självständigt liv. 
Samtlig personal utbildas, tillämpar och handleds i de grundläggande arbetssätten tydliggörande 
pedagogik, lågaffektivt bemötande och alternativ kompletterande kommunikation i enlighet 
med de rekommendationer som Socialstyrelsen utfärdat för målgruppen. Utöver detta 
kompetensutvecklas personalen utifrån varje enskilds behov.

Vid intresse av plats på Lilla Berg gör vi en noggrann kartläggning. Kartläggningen syftar till att 
lära känna den enskildes behov som underlag i anpassning och förberedelse av miljön. Att flytta 
är en stor process som kan medföra oro, vi vill ge den enskilde bästa möjliga start i sitt nya hem. 
Vi lägger stor vikt vid att den enskilde, personal och personer som är viktiga för den enskilde görs 
delaktiga.

HÄR BESTÄMMER KUNDEN 
På Hemtjänstgruppens boenden har vi en tydlig idé. Hos oss får kunderna bestämma själva. Vi 
känner att då trivs de som bäst. Och då kan vi som jobbar här ge den bästa omsorgen.

KUNDENS FOKUS
För att våra kunder ska kunna bestämma hur de ska leva sina liv är det avgörande att vi vet vad 
de vill. Den kunskapen hämtar vi från två källor, individ- och kognitionskunskap. Och istället för 
att ha fokus på kunden intar vi kundens fokus – alltså vad som är viktigt för kunden och inte vad 
omgivningen tycker är viktigt för den individen. Det skiljer oss från mängden och är grunden för 
kvaliteten i vårt jobb.
 
 Bra mat är en viktig del i en bra måltid. För att få till bra måltider 
           behövs stöd, intresse och kunskap.

Bra mat och matvanor är en viktig faktor för att må bra, både nu och längre fram i livet. Bra 
mat ska täcka behovet av olika näringsämnen. Måltiderna lagar du i din egen lägenhet. I det 
gemensamma köket äter vi ibland tillsammans, om man vill, till exempel vid högtider och större 
helger då vi dukar fint och serverar traditionsenlig mat och dryck.


