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DAGLIG VERKSAMHET – EN DEL AV LSS VERKSAMHETEN I
EMMABODA KOMMUN
Daglig verksamhet regleras genom 9§ punkt 10 i LSS och vänder sig till
personer med funktionsnedsättning som är i verksam ålder, saknar arbete
och inte utbildar sig. Endast personer som tillhör personkrets 1 och 2
har rätt till daglig verksamhet efter individuell bedömning. Ansökan görs
hos LSS- handläggare. För vidare information och ansökan se under
rubriken kontakt längst bak i häftet.
Personkrets 1: Personer med utvecklingsstörning, autism eller
autismliknande tillstånd.
Personkrets 2: Personer med betydande och bestående
begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder,
föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom.

Att ha ett arbete har en väsentlig betydelse för alla
människors livskvalitet och delaktighet i samhällslivet.
Genom arbete tillgodoses även andra mänskliga behov
som gemenskap, personlig utveckling och en
meningsfull tillvaro. Det är mot den bakgrunden som
daglig verksamhet har kommit till.
/Margareta Erman, LSS – en vägledning
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VERKSAMHET
Inom Emmaboda kommun verkar vi för att det skall finnas ett varierat
utbud av daglig verksamhet. Det kan vara allt från arbetsliknande insatser
till sinnesstimulering. Exempel på aktiviteter är musik, utomhusarbete,
data, samt bageri och försäljning i café. All verksamhet bedrivs under
handledning.

BAK- OCH SERVICEGRUPPEN
Bak- och servicegruppen har ett bageri på Kronobergsgatan där vi bakar
bröd, bullar och kakor samt smörgåstårtor och pajer med mera.
Vi ansvarar för caféet på Loket på Bjurbäcksgatan 46 och bakar till caféet
i Duvemåla.
På fredagarna är vi i kommunhusets fikarum och säljer frallor till
förmiddagskaffet. Vi säljer även frallor på Möjligheternas hus.
Kommunens verksamheter beställer även fika och bakverk till sina olika
möten och evenemang.
Vi tar även, i begränsad omfattning, emot beställningar av
privatpersoner.
Adress: Kronobergsgatan 2
Telefon: 0471-24 94 55
Caféet på Loket är öppet vardagar: 9:15 – 11:15, 12:15 – 15:15
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DATABODEN
På databoden arbetar vi med två delar, produktionsdelen och
informationsdelen. Vi gör tidningen Snurret samt bakböcker.
Produktionsdelen:
Vi gör visitkort, meddelandeblad, broschyrer, matkuponger. Vi sköter
även en matchtavla och matchblad åt en idrottsförening.
Informationsdelen:
Inom informationsdelen översätter vi texter till bilder, vilka man kan ha
som hjälpmedel.
Databoden gör även, i begränsad omfattning, administrativa uppgifter åt
olika uppdragsgivare.
Adress: Nygatan 10
Tel: 0471- 24 94 53, 0471- 24 94 54

FIXARGÄNGET
Fixargänget arbetar utomhus med trivselbefrämjande åtgärder på
området kring Emmaboda Glas.
Vi arbetar med att plantera blommor som vi själva drivit fram, räfsar,
sopar, målar, snickrar och reparerar rullbockar.
Adress: Långgatan 22 (Emmaboda glas, Saint Gobain)
Tel: 0471- 24 94 56

GRÖN OMSORG
På Eriksmåla ridklubb arbetar vi med vaktmästarsysslor som att kratta i
ridhus och paddock, sköter om utomhusmiljön, sopar i stallet, mockar,
fyller på spån och ger hästarna mat.
Vi klipper även gräset och målar där det behövs.
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INDIVIDUELLT ANPASSAD SYSSELSÄTTNING
Inom individuellt anpassad sysselsättning erbjuder vi aktiviteter och
träning utanför ordinarie verksamheter. Möjligheternas hus har avtal med
kommunen och erbjuder ett antal platser.

KULTURVERKSTAN
En kreativ grupp med inriktning på färg och form, musik och dans,
sinnesträning, bakning, odling, ute i naturen, vardagsträning, liten form
av caféverksamhet med mera
Adress: Esplanaden 8, nedre plan
Tel: 0471- 24 94 51

MONTERINGSGRUPPEN
Montering och legoarbete.
Vi arbetar åt ett företag i Emmaboda med legoarbete som består av
montering, förpackningsmaterial samt rensning av plåtdetaljer.
Adress: Esplanaden 8, nedre plan
Tel: 0471- 24 94 59

PARK OCH SERVICEGRUPPEN
Vill du ha hjälp med utomhusservice som snöskottning och
gräsklippning med mera?
Här är vi behjälpliga med utomhusservice så som gräsklippning och
snöskottning till äldre och personer med funktionsnedsättning. Vi
arbetar även på teknisk service med bland annat biltvätt och målning
med mera.
Adress: Södravägen 27, Teknisk service
Tel: 0471- 24 94 52
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VISSEFJÄRDA PALL
På Vissefjärda Pall tillverkas EUR Pallar, Pallkragar och Halvpallar med
mera. Vi kan erbjuda allt från staplingsuppgifter till mer avancerade spikoch kapningsarbeten. Det finns även möjlighet till köksuppgifter såsom
utskänkning av mat, bakning samt städning. Verksamheten är anpassad
för personer som tillhör personkrets 1.
Adress: Albins Väg 8, Vissefjärda
Tel: 0471-24 94 58

KONTAKT
För vidare information och ansökan av daglig verksamhet vänligen
kontakta:
LSS biståndshandläggare
Enhetschef för Daglig verksamhet
Telefontid: mån-fre 08.00–10.00
Telefontid: mån-fre 08.00–
10.00
Tel: 0471- 24 94 37
Tel: 0471- 29 94 92, 24 94 75
Du kan även komma i kontakt med
oss via kommunens växel.
Telefontid: mån-fre 08.00–10.00
Telefonnummer 0471- 24 90 00

KLAGOMÅL OCH SYNPUNKTER
Om du har synpunkter eller klagomål som du vill framföra till oss.
Kontakta i första hand ansvarig enhetschef alternativt kan du mejla
social@emmaboda.se eller ringa 0471-24 90 00 och be att få tala med
socialförvaltningens registrator.
Du kan även gå in på emmaboda.se och applikationen Delta och påverka
för att framföra ditt klagomål eller synpunkt.
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