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Välkommen till Nytida
Vi på Nytida är glada över att öppna flera nya LSS- 
verksamheter i Värmland. Under våren 2020 öppnade  
vi Rosens gruppbostad i Säffle och under 2021 öppnas 
både gruppbostaden för vuxna, Klockargården, och  
ett LSS-boende för barn och unga som heter Östra Ve  
en liten bit utanför Karlstad.

Jag heter Calle Egeman och är sedan en tid tillbaka verksam 
som regionchef i Nytida. Jag har tidigare arbetat många år som 
verksamhetschef inom Nytida, men började långt tidigare i före-
taget som timvikarie på barn- och ungdomsboendet Odlargränd 
i Kil. Jag är utbildad ekonom men har sedan studietiden och i 
hela mitt yrkesverksamma liv arbetat med människor, ofta med 
funktionsnedsättning generellt och just autismspektrumdiagno-
ser specifikt.

Jag skriver de här raderna för att hälsa dig varmt välkommen 
till våra nya LSS-boenden i Väse och i Säffle. Vi är väldigt glada 
över att kunna öppna dessa nya gruppbostäder med hög kvali-
tet i Värmland, men jag vill också påminna om Nytidas redan 
befintliga LSS-verksamheter i Kil, Karlstad, Hagfors och Nysäter. 
Vi vill gärna vara ett komplement till de kommunala verksam-
heterna och på så sätt hjälpa till att möta regionens behov. Vårt 
mål är att de personer som flyttar in hos oss ska få bästa möjliga 
förutsättningar att leva ett gott liv och utvecklas efter sina önske-
mål och förmågor. 

Calle Egeman
Regionchef 

Har du frågor? Välkommen att kontakta oss!

Regionchef Nytida
Calle Egeman
072-584 70 13
calle.egeman@nytida.se

Nytida Placeringsförfrågan
Placeringsärenden, frågor mm
020-66 20 20, placeringsforfragan@nytida.se
Vardagar 8–16

mailto:placeringsforfragan%40nytida.se?subject=
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Säffle
Rosens gruppbostad
Näsvägen 9, Säffle
Rosens gruppbostad har sex lägenheter. Grupp
bostaden är belägen i ett trevligt villaområde med 
gångavstånd till såväl centrala Säffle som till 
populära promenadstråk med fin natur. I närom
rådet finns dessutom affärer för inköp av daglig
varor, biograf, minigolfbana och restauranger.
NYÖPPNAT!

Lagrum: Personkrets 1, LSS 9:9
Kontakt: Daniel Simonsson, verksamhetschef
Telefon: 070-166 58 86
E-post: daniel.simonsson@nytida.se

Väse
Klockargårdens gruppbostad
Strax norr om sjön Panken ligger Klockargårdens 
gruppbostad med sex lägenheter. Gruppbostaden 
är lantligt belägen med skogen som närmaste 
granne. På platsen har det tidigare funnits ett 
mindre sågverk. Från Klockaregården är det fem 
kilometer in till Väse, 20 kilometer till Karlstad 
och 23 kilometer till Kristinehamn.
ÖPPNAR SEPTEMBER 2021.

Lagrum: Personkrets 1, LSS 9:9
Kontakt: Frida Hammarström, verksamhetschef
Telefon: 073-540 18 62 
E-post: frida.hammarstrom@nytida.se

Väse 
Östra Ve barn- och ungdomsboende
I närheten av Klockargårdens gruppbostad öpp
nar vi också Östra Ve, vårt nya LSS-boende för 
barn och ungdomar med diagnos inom autism
spektrumtillstånd. Här erbjuder vi en förutsäg
bar, trygg och trivsam miljö i lantlig omgivning. 
Busshållplats ligger i närheten av boendet så 
det finns bra möjligheter att ta sig till Väse, fem 
kilometer bort. Det är 20 kilometer till Karlstad 
och 23 kilometer till Kristinehamn.
ÖPPNAR Q4 2021.

Lagrum: Personkrets 1, LSS 9:8 
Platser: 5
Kontakt: Frida Hammarström, verksamhetschef
Telefon: 073-540 18 62 
E-post: frida.hammarstrom@nytida.se

En lista på våra övriga boenden i Värmland 
hittar du på sista sidan.

Våra boenden

Skiss på gruppbostad i Väse.

Skiss på gruppbostaden i Säffle.

mailto:daniel.simonsson%40nytida.se?subject=Ang%C3%A5ende%20Rosens%20gruppbostad


4

Våra gruppbostäder
Gruppbostaden är ett hem för dig som 
behöver stöd dygnet runt. Våra boenden 
erbjuder en varm miljö och medarbetare 
som visar respekt, gör dig delaktig och 
hjälper dig att utveckla dina förmågor.  
Vi har medarbetare på plats dygnet runt.    

Din lägenhet är modern och fräsch med uteplats 
eller balkong. Du möblerar den själv med dina 
egna möbler och de saker du vill ha. Lägen heten 
ligger i direkt anslutning till våra gemensamma 
rum där du kan få sällskap och umgås med 
andra boende och våra medarbetare samt få 
hjälp och stöd om du undrar något. Ibland vid 
till exempel större helger dukar vi fint och äter 
tillsammans i de gemensamma rummen för de 
som vill vara med.

På alla våra gruppbostäder erbjuds du både 
att göra egna aktiviteter och att följa med på 
gemensamma aktiviteter. Det kan vara att gå 
på bio, bada eller fika. Om du behöver så hjälper 
vi dig även med de dagliga vardagssysslorna 
som att komma upp på morgonen, handla och 
laga mat samt att städa och tvätta. Vi kan också 
följa med om du till exempel behöver gå till 
läkare eller tandläkare.

Annan LSS-verksamhet 
Förutom gruppboenden erbjuder Nytida olika 
dagliga verksamheter och praktik för vuxna 
inom LSS samt boendestöd för den som bor 
hemma. För barn och unga med funktionsned
sättning kan vi erbjuda fritidsverksamhet som 
kollo samt boende och korttidsboende. Den 
enskilde personens styrkor, förmågor och 
individuella utveckling är alltid vår utgångs
punkt och vårt fokus.

Exempel på lägenhet
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Det här är Nytida
Nytida är Sveriges ledande aktör när det 
gäller stöd till barn, unga och vuxna inom 
funktionsnedsättning och psykosocial 
prob lematik. Vi vänder oss till personer 
med till exempel neuropsykiatriska funk-
tionsnedsättningar, beroendeproblem, 
samsjuklighet eller dubbeldiagnoser. Kva-
litet, omsorg och lyhördhet är grunden 
för allt vårt arbete.  

Våra verksamheter
Nytida har omkring 400 verksamheter i hela 
landet nom funktionsnedsättning, skola samt 
individ och familj. Det gör att vi kan erbjuda en 
helhet av lösningar, såsom fritids och skola eller 
boende och daglig verksamhet. Vi vet också att 
behoven kan förändras över tid. Vår storlek gör 
att vi som regel kan erbjuda olika alternativ för 
att hitta det som passar bäst.

Vi gör världen lite bättre, en människa i taget.
Vår vision lyder Vi gör världen lite bättre, en 
människa i taget. Vårt mål och ambition är att 
varje enskild person i våra verksamheter ska 
bemötas med respekt och kunna leva ett så gott 
liv som möjligt. De värderingar som genomsyrar 

våra verksamheter kan beskrivas i de fyra 
orden respekt, enkelhet, ansvar och kunskap.

Vårt kvalitetsarbete
Kvalitet skapas i mötet med varje enskild per
son. Genom Nytidas ledningssystem för kvalitet 
sätter vi tydliga kvalitetsmål och leder, styr och 
följer kontinuerligt upp kvaliteten i alla våra 
verksamheter.

Utbildning för våra medarbetare 
Våra medarbetares engagemang och kunskap är 
avgörande för att vi ska kunna erbjuda en god 
verksamhet. Via Nytidas egen utbildningsverk
samhet Lära erbjuder vi dem därför utbildning, 
handledning och kompetenshöjande insatser. 
Det kan till exempel handla om diagnoskunskap, 
lågaffektivt bemötande, kommunikation eller 
tydliggörande pedagogik. 

När vi tillsvidareanställer nya medarbetare 
genomgår de en grundutbildning för att få en 
fördjupad kunskap om Nytidas verksamhetsom
råden, lagrum och vårt pedagogiska arbetssätt 
med mera.
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På Nytida arbetar vi efter en gemensam platt
form för pedagogik som bygger på evidensbase
rade metoder och arbetssätt. Vi kallar det 
Nytidas ramverk för pedagogik. Vår utgångs
punkt är att alla människor är unika och ska 
bemötas utifrån sina förutsättningar. Vi använ
der därför vår kunskap, kompetens och erfaren
het för att tillsammans med varje enskild om
sorgstagare hitta ett arbetssätt och en pedagogik 
som möter hens behov. Tillvaron ska vara trygg, 
förutsägbar och med goda möjligheter att lyckas. 
I en bra miljö och med rätt bemötande ska var 
och en kunna nå största möjliga självständighet 
och livskvalitet – det är vårt mål.

Nytidas ramverk består av följande begrepp:  
Tillgänglighet – betyder att fysiska, kognitiva 
och kommunikativa delar av miljön är anpas
sade utifrån behoven hos alla som vistas där. 
Tillgängligheten underlättar för alla att göra 
det som är tänkt och planerat.

Bemötande – utgår från alla människors lika 
värde. Det bygger på värme, glädje, respekt och 
kunskap samt god kännedom om dem vi stöttar.

Motivation – Vi arbetar tillsammans för att 
hitta och bygga vidare på motivation. Motivation 
ger hopp och meningsfullhet och stärker tilltron 
till den egna förmågan.

Samarbete – Vi arbetar för att ge förutsätt
ningar för tillitsfulla relationer och goda samar
beten. Dessa formar vi tillsammans med om
sorgstagaren utifrån aktuellt nuläge, behov och 
förutsättningar.

Helhetssyn – innebär att vi utgår från perso
nens hela livssituation. Det handlar om att 
försöka förstå både svaga och starka sidor och 
samspelet med den omgivande miljön.

Personlig pedagogik – utifrån de fem olika 
ramverksbegreppen och inom ramen för vårt 
uppdrag formar vi tillsammans med var och en 
fungerade strategier och arbetssätt utifrån hens 
behov och önskemål.

Gemensam pedagogik för att möta vars och ens behov

Vår pedagogiska 
plattform består 
av flera begrepp.
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Bra att veta
• Om du vill ha plats i ett LSS-boende ansöker du om 

en bostad med särskild service hos kommunens 
biståndshandläggare. När din ansökan har god-
känts är kommunen skyldig att erbjuda ett boende 
inom tre månader. Bostaden kan erbjudas både i 
privata och kommunala boenden, beroende på 
vilka avtal som finns i den enskilda kommunen. Du 
kan själv föreslå ett boende men det är kommunen 
som avgör. 

• Några saker du kan tänka på när du ska bestäm-
ma om du vill tacka ja eller nej till boendet kan 
vara att du ska känna dig trygg med lägenheten 
och området. Att de som jobbar på boendet har 

kompetens om din funktionsnedsättning och att 
du ska kunna trivas med de andra som bor där.

• För att kunna flytta till ett eget boende behöver du 
ha en inkomst, till exempel en lön eller en aktivi-
tetsersättning. Aktivitetsersättning kan du få från 
19 års ålder. Du kan också ha rätt till bostadsbi-
drag som du ansöker om från Försäkringskassan.  
I vissa kommuner kan man även ansöka om ett 
kommunalt bostadsbidrag.

• Kontakta gärna Nytidas placeringssamordnare om 
du har frågor, behöver hjälp med ett boende eller 
vill göra ett besök. Vi finns på 020-66 20 20 eller 
placeringsforfragan@nytida.se

Så här ansöker du om omsorg

1 2 3

Kontakta din kommun
Du som är i behov av insatser 
eller stöd från Nytidas verksam-
heter behöver ett biståndsbe-
slut från din kommun. Kontakta 
en biståndshandläggare inom 
LSS eller individ och familj.

Trä�a din handläggare
Du får sedan trä�a en handläg-
gare som utreder ditt behov av 
stöd. Du får hjälp att göra en 
ansökan, och beslut kan beviljas 
inom ramen för LSS eller social-
tjänstlagen. 

Välj omsorg
När du beviljats stöd kan du 
kontakta Nytida för att hitta 
något som passar just dina 
behov. Nytida har många 
verksamheter med olika 
inriktningar.

mailto:laceringsforfragan%40nytida.se?subject=


Vi svarar gärna på dina frågor
Nytida Placeringsförfrågan
020-66 20 20,  
placeringsforfragan@nytida.se

Mer information om våra boenden och  
Nytida hittar du på nytida.se

Nytida ger stöd till barn, unga och vuxna för hela livets 
behov inom funktionsnedsättning och psykosocial  

problematik. Vi erbjuder boende, daglig verksamhet, stöd 
till individ och familj samt skola på cirka 400 enheter runt 

om i landet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och 
vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i 

taget. Våra medarbetare stärker individen i att leva ett 
självständigt liv. Nytida ingår i företagsgruppen Ambea. 

TORSBY

KRISTINEHAMN

SÄFFLE

KARLSTAD VÄSE
ÅRJÄNG

ARVIKA

STORFORS

ÖREBRO

FILIPSTAD

HAGFORS

MUNKFORSSUNNE

CHARLOTTENBERG

KIL FORSHAGA

GRUMSVÄRMLANDS NYSÄTER

Nytida
Box 1565
171 29 Solna
Evenemangsgatan 21
08-578 700 00
nytida.se

LSS-boenden i Värmland
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Kanalgatans serviceboende, Karlstad
Klockargårdens gruppbostad, Väse NY!
Kullen daglig verksamhet, Värmlands Nysäter
Kullen gruppbostad, Värmlands Nysäter 
Odlargränd barn- och ungdomsboende, Kil
Rosens gruppbostad, Säffle NY!
Traneberg barn- och ungdomsboende, Hagfors
Tutemo barn- och ungdomsboende, Hagfors
Östra Ve barn- och ungdomsboende, Väse NY!
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