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Daglig verksamhet
enligt LSS (Lagen om stöd och service
till vissa funktionshindrade)

Daglig verksamhet
Är till för dig som har en funktionsnedsättning och saknar förvärvsarbete
och ej studerar.
Du ansöker om daglig verksamhet via LSS handläggare. Daglig
verksamhet bedrivs främst i olika arbetsgrupper men om du önskar kan vi
hjälpa dig att hitta extern arbetsplats, exempelvis i ett storkök, som
vaktmästare eller på en lantgård.
På daglig verksamhet får man en habiliteringsersättning som betalas ut
varje månad. Du arbetar efter en tydlig plan som är anpassad efter just dina
möjligheter och behov.

Hur ansöker jag?
För att få insatser enligt LSS ansöker du via kommunens LSShandläggare som du når på telefonnummer 0151–191 81.

Kontaktpersoner och genomförandeplan
För att du ska få en så bra upplevelse som möjligt med rätt stöd och hjälp
gör du och din kontaktperson en plan över vilka insatser som behövs för att
uppfylla dina behov och för att du ska nå dina mål. Den planen kallar vi för
genomförandeplan.
En kontaktperson är en person i personalgruppen som har lite extra ansvar
för just dig och ser till att du får det stöd och den hjälp som du behöver.
Telefonnummer till enhetschef Nanna Kristensen är 0151–191 52.
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Matglädjen

Jobbar i köket på Sävstagården där de lagar och
serverar lunch, diskar, bakar, städar och mycket
annat som man gör i ett kök.

Kontaktperson
072-534 79 60

Kontorsgruppen

Gruppen arbetar med olika pappersjobb, gör
matkuponger och mycket annat.

070-553 46 50

Tvättgruppen

Tar hand om all tvätt till kommunens äldreboende
samt tvättar personalens arbetskläder. Gruppen
kör också ut vagnar med förrådsmaterial till olika
avdelningar.

073-051 85 98

Englagruppen

Jobbar med pappersåtervinning, sång,
sinnesupplevelser och rytmik. De jobbar även
med olika program på datorn och mycket mera.

070-608 76 07

Servicegruppen

Jobbar med olika typer av trädgårdsarbete, flyttar
möbler, kör sopor till återvinningen, snickrar,
håller på med ved, skottar snö och mycket annat.
De tvättar och sköter även om verksamhetens
fordon.

070-673 43 39

Utegruppen

Jobbar i ett stall med olika slags arbeten som
finns där och jobbar på XL bygg och utför arbete
åt företaget.

072-212 21 93
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