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FAKTA

Vad är 
daglig verksamhet?

Daglig verksamhet 
är att ge personer 
med funktionsvaria-
tion en meningsfull 
sysselsättning som 
är stimulerande och 
utvecklande. 

Den kan se olika ut, 
men är alltid anpas-
sad efter din förmåga.

Daglig verksamhet är 
en insats enligt LSS 
(lagen om stöd och 
service till vissa funk-
tionshindrade).

1. Beslut från LSS-handläggare
Du har fått ett beslut om daglig verksamhet.

2. Kartläggning av arbetskonsulent
Om du är intresserad av anpassad plats kommer 
du att få träffa en arbetskonsulent. På mötet görs 
en gemensam plan för kartläggning. Syftet med 
kartläggningen är att samla dina:
• Intressen    
• Erfarenheter
• Kunskaper 
• Behov 
• Boende och kontakter 

Kartläggningen gör vi tillsammans under ett antal 
veckor!
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Vad är anpassad
plats?

Anpassad plats inne-
bär att du praktiserar 
på ett företag med 
handledning av ar-
betsplatsens personal. 

Arbetskonsulenten 
gör löpande upp-
följningar med stöd 
till både dig och till 
arbetsplatsen.

Du är försäkrad när 
du är på anpassad 
plats. Du är också 
försäkrad till och från 
arbetsplatsen.
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4. Praktik
På din praktik, får du en handledare som arbets-
platsen utser. Handledaren kan du fråga och 
få stöd av, när det gäller dina praktikuppgifter. 
Arbetskonsulenten hjälper dig och din handledare 
med:
• Planering och mål
• Lösa problem
• Stöd så praktiken passar dig 
• Hjälpmedel
• Uppföljning
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3. Matchning
När kartläggningen är klar letar vi efter en 
praktikplats som passar dig. Under match-
ningen brukar vi göra följande: 
• Leta intressanta företag
• Se över resväg och kostnader
• Studiebesök på olika arbetsplatser
• Prova-på dagar



Kontakt 
Har du frågor kring 
detta kontakta någon 
av personerna nedan. 

• Arbetskonsulent: 
0734-210 667 

• Arbetskonsulent: 
0709-515 672

• Enhetschef  Dag-
lig verksamhet: 
0416-27421

Om du inte är nöjd
Det är viktigt för oss att få reda på när 
vår verksamhet inte fungerar på ett 
önskvärt sätt. Vi har då möjlighet att 
rätta till misstag och utveckla vår verk-
samhet. Med din hjälp, medverkan och 
synpunkter kan vi bli bättre. I första 
hand rekommenderar vi att du tar kon-
takt med verksamheten där du fått vård 
eller omsorg.

Du kan även gå in på webben, och läm-
na dina synpunkter. Adressen är 
www.sjobo.se/omsorg-och-hjalp/om-
du-inte-ar-nojd/


