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Till Perrongen kommer ungdomar och deras familjer som har behov av en förändring 
i sitt liv och sin livsstil. Det kan till exempel handla om skolproblem, ”dåliga 
kompisar”, droger, problem i familjen eller att han eller hon ska flytta hem efter att ha 
varit på behandlingshem. Ofta handlar det om flera saker samtidigt.  
 
Du som får en plats hos oss är mellan 13 och 20 år och bor i Uppsala kommun. Vår 
insats är avgiftsfri för dig, men det krävs ett beslut från socialtjänsten. Vi har 20 
platser och behandlingstiden är cirka ett och ett halvt till två år.  
 
Det här kan vi ge dig 
På Perrongen får du en noga utvald och utredd kontaktperson. Han eller hon får tät 
handledning för att göra ett så bra jobb som möjligt och vi lägger stor vikt vid att det 
ska vara en person som passar dig.  
 
Din kontaktperson får ersättning för sina omkostnader för att kunna göra saker 
tillsammans med dig, till exempel för bra fritidsintressen och liknande som hjälper dig 
att utvecklas. 
 
Hela familjen erbjuds stöd genom Perrongen. Dina föräldrar kan få stöd 
genomtelefonsamtal eller träffar. Ni kan också få familjesamtal där hela din familj 
eller bara mamma eller pappa får möjlighet att prata om viktiga saker. 
 
Det här vill vi uppnå tillsammans 
Målet med tiden på Perrongen beror på vad du behöver förändra i ditt liv. Det är du 
och din familj som formulerar mål, tillsammans med oss på Perrongen och 
socialtjänsten.  
 
Vi bokar in ett möte ungefär en gång i månaden där alla som är berörda bjuds in, ett 
så kallat nätverksmöte. Vilka som är med bestämmer vi tillsammans. Det kan vara till 
exempel skola eller BUP. 
 
Det här är vi 
På Perrongen arbetar erfarna familjebehandlare. Vi har särskild kompetens för att 
arbete med ungdomar och deras familjer.  
 
Välkommen att kontakta Perrongen 
 
Lars Pettersson 
Verksamhetschef 
 018-727 71 90 
Besöksadress: Von Bahrs väg 3 A 
 
 
 
 
 
 

 
Läs mer om Råd & stöds verksamheter på www.radostod.uppsala.se 


