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Daglig verksamhet, LSS 

Syftet med daglig verksamhet är att erbjuda en meningsfull 
sysselsättning, bidra till den personliga utvecklingen och främja 
delaktighet i samhället. 

Om du är i yrkesverksam ålder (upp till 67 år) och inte har något arbete eller 
går i skolan kan du ha rätt till daglig verksamhet som är en meningsfull syssel-
sättning utifrån egna behov och önskemål. 

Daglig verksamhet är en insats enligt lagen om stöd och service till vissa 
funktionshindrade (LSS) och du ansöker och får mer information hos din 
handläggare. 

Daglig verksamhet finns både som gruppverksamhet och som individuell 
verksamhet där hänsyn tas till dina förutsättningar och individuella behov. 
Daglig verksamhet kan därför se olika ut. Att ha något viktigt att göra på 
dagarna betyder mycket. Verksamheten kan vara förlagd till ett dagcenter, en 
arbetsplats, eller någon annan individuell placering. Det väsentliga är att 
personen upplever sin dag som meningsfull. 

Daglig verksamhet är till för vuxna personer som uppfyller kriterierna för 
personkrets 1 (utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd) eller 
personkrets 2 (en betydande och bestående begåvningsmässig 
funktionsnedsättning efter en hjärnskada i vuxen ålder föranledd av yttre våld 
eller kroppslig sjukdom). 

Det är inte fråga om något anställningsförhållande så semesterlagen och 
andra arbetsrättsliga lagar gäller därför inte. 

Vart vänder du dig? 

Du kan få hjälp att komma i kontakt med handläggare genom att ringa 
Servicecenter, 0454- 81 000. Du kan också ringa direkt till en LSS-
handläggare, se kontaktuppgifter på sidan 8. 
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Dagliga Verksamheter 
 

 
Björkhalla 

Lärkvägen 96 
 

Den dagliga verksamheten på Björkhalla 
riktar sin verksamhet till personer med 
svårare funktionsnedsättningar och 
utvecklingsvariationer.  I verksamheten 
deltar också en grupp personer som 
drabbats av svåra hjärnskador i vuxen 
ålder. 
 

 
 

 

El-demonteringen 
Tubba torg 5 

 

På El-demonteringen jobbar vi med 
återvinning. Vi demonterar spisar, 
diskmaskiner, tvättmaskiner, 
torktumlare och torkskåp.  
Efter demonteringen sorteras materialet 
och skickas vidare för återvinning.  
Genom att hjälpa till att hushålla med 
naturresurser bidrar vi till en bättre miljö 
och en långsiktig och hållbar utveckling.  

 

 

Lilla snickeriet 

Tubba torg 5 

 

På Lilla snickeriet arbetar vi med 
olika trädetaljer och 
presentförpackningar för privat 
och kommunal verksamhet. 
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Fixarna 
Öjavadsvägen 2, Svängsta 
 

Fixarna är en dagligverksamhet som 
jobbar med små individanpassade 
grupper. Vår dagliga verksamhet jobbar 
med vaktmästarliknande uppgifter, t ex 
gräsklippning, odling på vår och 
sommar säsong. Vi kör även 
internpost, medicin till olika boenden, 
mat till dagliga verksamheter samt 
boende. Vi hjälper till med återvinning 

samt slänger större saker så som t ex möbler m.m. Montering av möbler till olika 
verksamheter förekommer också. 

 

 

 

Hantverkshuset 
Styrmansgården 
Styrmansgatan 3 

 

Vi arbetar för att hitta lämpliga 
arbetsuppgifter till alla arbetstagare 
efter deras intresse och förmåga. Vi 
uppmuntrar dem till egna initiativ och 
ett socialt samspel i gruppen och 
verkar för att de ska öka sitt sociala 
nätverk och genom arbetet stärker vi 

deras självkänsla mot större självständighet. Här är våra grupper samlade som 
arbetar med olika former av hantverk: Vävgruppen, Tryckgruppen, Sygruppen, 
Skapargruppen. 

Försäljning av hantverk   
Kunder är välkomna att besöka Hantverkshuset Styrmansgården. Det går bra att 

beställa våra tyger och produkter. Ring gärna före besöket så att vi har möjlighet att 

hjälpa dig 
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Servicegruppen 

Styrmansgatan 3 

 

Servicegruppen utgår från 
Styrmansgården. Arbetsuppgifterna är 
bland annat att: Hämta källsortering i 
privat och kommunal verksamhet, som 
sedan lämnas till återvinningsstationen 
på Tubbaryd. Leverera medicin från 
Apoteket till gruppbostäder och 
hemtjänst. Diverse vaktmästaruppgifter 
på Östralycke äldreboende som t.ex. 
källsortering, byta behållare och kärl, 
utkörning av paket till olika avdelningar. 
Sammansättning och förpackning av 
material från Arbetsmarknadsenheten. 
Under sommarhalvåret körs ved ut till 
strandpromenadens grillplatser.  
Samt friskvård en gång i veckan. 

 

  

Personalbutiken 
Länsmansvägen 1 
 

Personalbutikens verksamhet 
finns på Karlshamns lasarett där 
landstingsanställd personal kan 
köpa allt från toalettartiklar, 
papper, kläder mm. 
Arbetsuppgifterna är uppackning, 
prismärkning, sortering, 
försäljning, etc. Butiken är mycket 
välbesökt och tempot i affären har 
medfört att arbetstagarna har 
utvecklats socialt i och med nya 
möten med kunder. 
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Poliscaféet 
Erik Dahlbergsvägen 30 

På Poliscaféet arbetar vi med 

servering, inköp, bakning och ibland 

konferensservice.  Arbetstagarna 

utvecklas mot en större 

självständighet. 

 

 

Skaparverkstan 
Rådhusgatan 2 

 

På Skaparverkstan arbetar vi med 
olika media såsom fotografering 
och bildredigering, film- och 
ljudinspelning, musik och 
hemsidor. Vi skriver Tidningen 
Babbel som kommer ut fyra 
gånger per år. 
 

 
 
 

Individuella 

placeringar 
Rådhusgatan 2 

 

En arbetskonsulent kan hjälpa dig, 
när du känner dig redo, att prova på 
en IVP (Individuell placering) ute på 
arbetsmarknaden. 

 

 
 

 

 



 
 

 
 

7

 

Tallen 
Lärkvägen 96 

Tallens riktar sin verksamhet till 

personer med autism eller 

neuropsykiatrisk störning. I denna 

grupp arbetar personalen med teach – 

modellen och pedagogiken är speciellt 

utformad för målgruppen. Alla deltagare 

har ett eget arbetsrum och individuellt 

stöd under stort sett hela dagen. 

 

Hitta daglig verksamhet 

 
Björkhalla 
Adress: Lärkvägen 96, 374 50 Asarum 
Telefon: 0454-30 72 46, 0454- 30 72 48 
 

El-demonteringen 
Adress: Tubba torg 5, 374 34 Karlshamn 
Telefon: 0454- 810 82 

 

Lilla snickeriet 
Adress: Tubba torg 5, 374 34 Karlshamn 
Telefon: 0702- 66 62 47 

 

Fixarna 
Adress: Öjavadsvägen 2, 3760 36 Svängsta 
Telefon: 0730- 79 59 74, 0730- 79 59 75 

 

Hantverkshuset Styrmansgården 
Adress: Styrmansgatan 3, 374 38 Karlshamn 
Telefon: Vävgruppen 0454- 810 27, Tryckgruppen 0454- 818 96,  
Sygruppen 0454- 812 98 
 

Servicegruppen 
Adress: Styrmansgatan 3, 374 38 Karlshamn 
Telefon: 0454- 814 89 
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Personalbutiken 
Adress: Länsmansvägen 1, 374 31 Karlshamn 
Telefon: 0454- 73 29 45 
 

Poliscaféet 
Adress: Erik Dahlbergsvägen 30, 374 37 Karlshamn 
Telefon: 010- 562 00 61 
 

Skaparverkstan 
Adress: Rådhusgatan 2, 374 36 Karlshamn 
Telefon: 0454- 814 87 
 

Individuella placeringar 
Adress: Rådhusgatan 2, 374 36 Karlshamn 
Telefon: 0454- 817 57 
 

Tallen 
Adress: Lärkvägen 96, 374 50 Asarum 
Telefon: 0454- 30 72 51 
 

 
 
 

LENA C NILSSON 
Enhetschef Karlshamn 

 

Telefon: 

0454 810 98 

Epost:  

lena.c.nilsson@karlshamn.se 

ROBERT ABRAHAMSSON 
Enhetschef Asarum 

 

Telefon: 

0454 819 74 

Epost: 

robert.abrahamsson@karlshamn.se 
 

LSS-HANDLÄGGARE 

Adress:  

Ågatan 4 

374 36 Karlshamn 

Kontakta LSS-

handläggare utifrån 

födelsedag: 

 

Dag 1- 10:   0454- 810 92 

Dag 11- 20: 0454- 810 67 

Dag 21- 31: 0454- 810 66 


