Dagligt arbete

Daglig verksamhet enligt LSS
Syftet med LSS är att personer med omfattande funktionsnedsättningar
ska kunna leva som andra och tillsammans med andra, detta gäller inte
minst inom området arbete och sysselsättning.
Insatsen daglig verksamhet är en av LSS-lagens tio insatser och
regleras i § 9-10 LSS. Insatsen riktar sig till personer som omfattas av
personkrets 1 och 2 enligt § 1 LSS, är 18-65 år och som inte arbetar eller
studerar.
Daglig verksamhet ska bidra till att stärka individens personliga
utveckling och skapa möjligheter för en ökad delaktighet i samhället.
Det övergripande målet är att utveckla individens möjligheter att få en
anställning. Verksamheten är utformad enligt arbetsmarknadens villkor
så att individen lättare ska kunna anpassa sig till en ny arbetsplats.
Hur ansöker jag om LSS och daglig verksamhet?
Du ansöker om stöd och service enligt LSS hos kommunens
biståndshandläggare. När din ansökan har beviljats hjälper
Ingången, startpunkten för dig som söker stöd hos oss på
Arbetsmarknadsenheten, till med att hitta en arbetsplats och
arbetsuppgifter som passar just dig.

Arbetsplatser inom dagligt arbete
De alebor som deltar i daglig verksamhet har olika intressen och
önskemål. Därför finns det ett stort utbud av arbetsuppgifter.
Innehållet i daglig verksamhet kan till exempel bestå av olika
serviceuppgifter, caféverksamhet, montering, trädgårdsarbete eller
sinnesstimulering och skapande aktiviteter.
Axetmobila
Service såsom tvätt,
städ och disk

Sinnescentrum
Service och bokning

Industrigruppen
Montering,paketering
och second hand

Klockrent
Tvätt och
servicegrupp

Transportgruppen
Persontransporter
och leveranser

Jennylund
Skötsel av
ponnystallet

Mediaverkstaden
Media, teater, webb
och musik

Ljuspunkten
För personer med
förvärvad hjärnskada

Naturgruppen
Upptäcka naturen
med alla sinnen

Gården Krokstorp
Speciellt anpassad
miljö

Kontorsgruppen
Kontorsuppgifter
och posthantering

Fyrkanten
Aktiviteter i dagliga
livet, känsla av
sammanhang

Macken
Lugnare tempo
och meningsfull
sysselsättning

För mer information, kontakta oss:
Arbetsmarknadsenheten
Ingången
Telefon: 0303 - 37 13 17
E-post: ingangen@ale.se

Ale kommun, 449 80 Alafors • 0303-33 00 00 • www.ale.se

