
Ansvarig a för daglig verksamhet

Enhetschef
Lena C Nilsson tel. 0454-810 98

Dagliga verksamheter:     
Hantverkshuset - Styrmansgården 
Skaparverkstan
Personalbutiken 
Snickeriet 
Servicegruppen 
El-demonteringen
Poliscaféet 
Fixarna 
Individuella placeringar   

Enhetschef:
Robert Abrahamsson tel. 0454-819 74

Dagliga verksamheter: 
Björkhalla 
Tallen
Resursen

Arbetsterapeut
Lisa Pålsson tel. 0454-30 71 74

Arbetskonsulent
Eva Weiser Bentzer tel. 0454-817 57

Daglig verksamhet inom LSS
stöd och service Karlshamns

kommun

Stöd och service, LSS enheten
 Förvaltningen för arbete och välfärd
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Daglig verksamhet kan se mycket olika ut beroende på 
vilka önskemål och behov av stöd du har. 

Vilken daglig verksamhet du vill vara i bestämmer du själv 
tillsammans med enhetschef, arbetsterapeut och 
arbetskonsulent.
 
Har du önskemål om att göra ett studiebesök på någon av 
våra dagliga verksamheter så går det bra. Vill du ha en 
individuell placering (IVP) i kommunen så gör man ett 
studiebesök på den arbetsplatsen efter önskemål. 

Är du i behov utav handledning till en början så finns det 
tillgång till en stödpersonal.

Dina arbetstider: Du bestämmer själv hur mycket du vill 
vara på den dagliga verksamheten. Vi har öppet dagtid på 
vardagar.

Ersättning: När du är på daglig verksamhet får du 
ersättning per närvarande timme.
Denna påverkar inte eventuell ersättning från 
Försäkringskassan. 
Ersättningen är skattefri och betalas ut den 25:e varje 
månad. Vi betalar in pengarna direkt på ditt bankkonto. 

Mat: Lunch kan du ta med dig hemifrån och äta på daglig 
verksamhet eller så äter du i en matsal.

Frånvaro: 

När du är sjuk måste du meddela detta senast kl 7.30 på 
morgonen till din handledare. 

När du blir frisk ska du meddela din handledare på daglig 
verksamhet senast kl 15.00 dagen innan du tänker komma 
tillbaka. 

Ledighet: Vill du vara ledig fyller du i en ledighetsansökan 
senast 3 veckor innan du vill vara ledig och lämnar denna till
din handledare. 

Transporter: Till våra dagliga verksamheter kan du gå, 
cykla, åka buss eller el-/rullstol. Åker du buss så 
subventioneras din bussbiljett. Arbetar man 1-3 timmar per 
dag utgår 25 % av månadskortets kostnad. Arbetar man 
över 3 timmar per dag utgår 50 % av månadskortets 
kostnad. Vid svårigheter att ta sig till daglig verksamhet, 
görs en bedömning för resa till och från arbetet. 

Genomförandeplan: I daglig verksamhet skriver du en 
genomförandeplan tillsammans med din handledare och 
eventuellt företrädare. I genomförandeplanen står vilka 
arbetsuppgifter du har, vilket stöd du behöver, vilka 
arbetstider och vilka mål du har. Uppföljning av planen sker 
kontinuerligt.

Byta daglig verksamhet: Vill du byta placering i daglig 
verksamhet finns det möjlighet till detta. Du tar då kontakt 
med arbetskonsulenten som hjälper dig.
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