
 
 

 

 

 

 

                                                             

                            

                              
 

 

 

 

             
 

 

 

 

 

 

 



Detta är en informationsfolder om City och Dixi.  

 

Vi har valt att i texten rikta oss till dig som vill bo här.  

 

Där vi skriver ”Vi” och ”personal”, menas de människor som har ansvarar för och jobbar på 

City och Dixi. 

 

Där vi skriver ”förälder” menas vårdnadshavare. 

 

 

Vad är City och Dixi? 

 

Lycksele kommun erbjuder dig som är gymnasieelev 

och i behov av särskilt stöd och service enligt LSS att 

bo på City och Dixi. 

 

 

För vem finns elevhemmen City och Dixi? 

 

För dig i behov av särskilt stöd och som kommer från en 

annan kommun. För att få bo hos oss behöver du ett 

LSS-beslut från din hemkommun. 
LSS (1993:387) §1 och § 9:8 

 

 

Hur går det till? 

 

Om du funderar på att gå skola i Lycksele och har 

behov av stöd enligt LSS behöver dina föräldrar vända 

sig till din hemkommuns LSS handläggare för en 

ansökan. Detta bör göras i samband med att du söker 

skola i Lycksele. 

 



Handläggaren får då kontakta ansvarig chef för att se 

om det finns plats. Om det finns plats måste 

handläggaren göra en utredning, fatta ett beslut som 

även blivit beviljat i ansvarig nämnd. Det beviljade 

beslutet tillsammans med utredningen ska skickas till 

verksamhetsansvarige i Lycksele kommun innan vi kan 

hälsa dig välkommen. Därför är det viktigt att din 

ansökan om boende i Lycksele kommer in så fort som 

möjligt. 

 

Vi ser helst att du har varit och hälsat på hos oss, ätit 

middag med oss och kanske t.o.m. sovit över innan du 

börjar din skolgång. Vi vill skapa möjlighet att börja 

lära känna varandra, så att när du börjar skolan ska du 

känna dig så trygg som möjligt med boendet.  

 

 

Inom 6 veckor efter din inflyttning 

ska vi tillsammans med föräldrar 

träffas för att göra en 

genomförandeplan. Den ska innehålla 

överenskommelser och mål som 

gäller dig och som vi tillsammans ska 

jobba mot att uppfylla. 

 

                             

 

 

 

 



Kan jag ta med mig personliga tillhörigheter? 

 

Ja absolut, rummen är redan möblerade men du får 

gärna ta med dig egna möbler och andra tillhörigheter 

som du behöver och vill ha. 

Det finns täcken, kuddar och sängkläder men många 

väljer att ta med sig eget även där. Den som vill får 

gärna ta med ex vis matta och egna gardiner. Det brukar 

göra mycket för den egna trivseln att omges av saker 

som ger hemkänsla. 

 

 

           

 
 

 



Vilken hjälp kan jag förvänta mig av personalen? 

 

 

Vi hjälper dig utifrån dina behov, till exempel: 

 

 Vi stödjer i sociala sammanhang och kan följa dig 

ut på stan för inköp eller besök hos frisör osv. 

 

 Vi använder oss av kognitivt stöd t.ex. 

bildschema och tidshjälpmedel utifrån behov. 

 

 

         
 

 

 

 Vi stöttar dig utifrån behov kring dina fickpengar. 

 

 Om du behöver hjälp i samband med måltider, 

med hygien och toalettbesök finns vi också till 

hands. 



 

 

 

 Har du medicin förvarar vi 

medicinen och överlämnar den 

enligt läkarens ordination. 

 

 Behöver du följe till och från 

skolan så bistår vi med det.  

 

 Vi finns tillgängliga före och efter skoltid men 

också nattetid; minst en personal sover i vardera 

personalrum. 

 

 Vi kan följa till tandläkare, återbesök för kontroll 

hos läkare eller enklare provtagning här i 

Lycksele. Behövs mer ingående kontakt med 

vården, som t ex besök hos allmänläkare på 

hälsocentral eller specialistvård är det ett 

föräldraansvar. 

 

 Vid akut sjukdom som uppstår här i Lycksele 

följer vi naturligtvis med och förälder får ansluta. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Du får minst en personal som är huvudansvarig 

för dig under tiden du bor här. Den personen blir 

din samordnare och ansvarar för kontakten mellan 

oss och dina föräldrar 

samt mellan oss och 

skolan. 

Samordnaren 

följer gärna 

med på 

Habiliterings-

/nätverksträffar 

som rör dig, men 

behöver då ett 

medgivande eller en inbjudan från dig och dina 

föräldrar. 

 

 

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Vad förväntas av mig? 

 

Vi förväntar oss att du följer de överenskommelser vi 

har gjort tillsammans på en genomförandeplan men 

också de trivselregler vi kommit fram till.  

 

                                                          

Vi förväntar oss att du behandlar 

dina kompisar och personal på 

boendet på ett respektfullt och 

trevligt sätt. 

 

Vi förväntar oss även att du 

utifrån din förmåga städar ditt 

eget rum och tvättar dina egna 

kläder. Givetvis anpassar vi våra 

förväntningar utifrån dina förutsättningar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Vad förväntas av mina föräldrar? 

 

Vi förväntar oss att få tillfälle att träffa dig 

tillsammans med dina föräldrar vid minst ett tillfälle 

per termin. Då pratar vi om hur det är för dig just nu 

här på boendet och hur vi önskar det ska vara i 

framtiden. Vi sätter upp och följer upp mål som gäller 

dig, i en genomförandeplan. Det är din samordnare 

som ansvarar för att sammankalla till en sådan träff. 
                                                                                       LSS (1993:387) §10 

 

 

Föräldraansvaret kvarstår även om du bor här, men 

man kan se personalen som ställföreträdande föräldrar 

under vistelsetiden i Lycksele. Det är fortfarande dina 

föräldrar som ansvarar för din uppfostran och som tar 

beslut gällande vad du får och inte får göra. Det är 

därför viktigt att vi får möjlighet att tillsammans med 

dig och dina föräldrar komma överens om vad som 

ska gälla för just dig. 

 

  
 

Om vi ska ge medicin SKA den 

vara delad i dosett som är märkt 

med namn och personnummer 

samt att aktuell medicinlista, 

skriven av läkare, följer med. 

Detta är ett föräldraansvar.  



OM du har medicin, eller har annan hälso- o 

sjukvårdsbehandling ska (enl. SOSFS 2009:6 och 

SOSFS 200:1 ) dina föräldrar delge information om 

vem som är medicinsk ansvarig för din behandling 

samt även delge den medicinskt ansvarige att du nu 

delvis kommer bo hos oss. Detta för att ansvarig 

läkare ska kunna ta ställning till om det finns 

särskilda ordinationer kring din medicin som 

personalen på elevhemmet bör känna till. 

Att denna kontakt tas med din läkare är ett 

föräldraansvar. 

 
  

 

Blir du sjuk och blir hemma från 

skolan så blir det dina föräldrars 

uppgift att hämta dig eller ordna 

din hemresa på annat sätt. Blir du 

sjuk på skolan så finns möjlighet att 

komma hit i väntan på att dina 

föräldrar hämtar dig. 

Blir du sjuk i hemmet vill vi att dina föräldrar meddelar 

att du inte kommer på elevhemmet som förväntat. Du 

ska vara hemma tills du är smittfri. 

 

 

Om du åker buss mellan hemmet och elevhemmet så 

kan vi följa till och från busstation. Men att ordna 

bussbiljetter är dina föräldrars ansvar. 

 



 

När du avslutat din skolgång städas rummet ut. Det 

ansvaret ligger på dig och dina 

föräldrar. Vi tillhandahåller en 

checklista för utstädning och 

städutrustning. 

 

 

 

                         

 

 

 

 

 

Vad förväntas av min hemkommun? 

 

Vi förväntar oss att din handläggare i din hemkommun 

ger oss en överlämning där det beskrivs vilket 

funktionshinder du har och vilka behov du har utifrån 

LSS. 

 

Vi förväntar oss även att din handläggare 

med jämna mellanrum kontaktar dig och 

frågar hur du har det. 

 LSS (1993:387) §15:1 & §15:2 

 

 

 

    



 

 

Hur ser en dag på elevhemmet ut? 

 

 

 

 

 Väckning vid 7-tiden, lite 

olika beroende på hur lång tid 

man behöver för att bli klar till 

skolan i tid. 

 

 

                          

 

 Ev. dusch om man inte väljer att duscha på kvällen. 

 

 Frukost vid 7.30. 

 

 Tandborstning. 

 

 Gå i väg till skolan. 

 

 Efter skolan går man direkt till elevhemmet. 

 

 Pratar om dagen, umgås med kompisar. 

 

 Vid 16- tiden är det middag. 

 

 



 

 

 

 

 Efter middag kan det vara dags för ev. läxor, städ, 

tvätt eller andra 

fritidsaktiviteter. Vi 

kan t.ex. gå på 

bowlinghallen, gå på 

fritidsgården Mysak, 

bada i simhallen eller 

bara umgås med 

kompisar. 

 

 

              

 

 

 Kvällsfika vid 19.30 ca 

 

 God natt vid 22.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

Hur kontaktar jag er? 

 

City telefon 0950-164 64 

mobil 070-220 38 94 

mejl elevhemmetcity@lycksele.se 

 

 

Dixi telefon 0950-164 65 

mobil 070-221 66 91 

mejl elevhemmetdixi@lycksele.se 

 

 

Verksamhetsansvarig/områdeschef 

Telefon 0950-163 16 eller genom växel 0950-166 00  
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