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Symbolförklaring

 
 Här är tillgängligt för alla. 
Det finns Rullstols WC.

 
Här finns personlyft.

 
Här finns visuell kassa.

”Ett rum med utsikt” –  
skapande miljö hos Konst och Media.
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Här finns vi
Kommunens Daglig Verksamhet är en del av  
Enheten för Arbete och Sysselsättning.

Vi bedriver verksamhet i hela  
Östhammars kommun.
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Verksamhetsmål
Kommunens Daglig Verksamhet har lång erfarenhet 
av att driva daglig verksamhet enligt LSS. 
Våra mål är att med samordnade resurser och stödjande insatser 
ge arbetstagaren kunskap, utveckling och arbete. 
Vår verksamhet är utåtriktad 
för att ge ett ökat deltagande i samhället.

I Kommunens Daglig Verksamhet finns flera olika aktiviteter att arbeta med.
Vi ger möjligheter till individuell utveckling 
utifrån önskemål och förutsättningar.

Genom samverkan ges fler alternativ  
till sysselsättning.

Hos oss ska alla känna sig respekterade.
Vi erbjuder gemenskap med andra.



6

Oasen
Östhammar

Vi erbjuder en trivsam och väl handikappanpassad miljö, 
där vi ger trygghet, gemenskap och god omvårdnad.
Vår huvudsakliga inriktning är data och  
kommunikation.
•  Vi tränar på olika former av kommunikation genom 

att arbeta med datorer, iPads, tecken och bildstöd.
•  Genom gymnastik och massage tränar vi motorik 

och kroppsuppfattning.
•  Vi ansvarar för skötseln av upplevelserummet –  

Vita rummet.
 Vi arbetar mycket med våra sinnen i samband med våra 
arbetsuppgifter.
Oasen driver Kommunens Daglig Verksamhets  
bibliotek. Böckerna är lättlästa och ges ut av  
LL-förlaget.
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SeKunden
Österbybruk

SeKunden har fokus på återvinning, natur och miljö 
och vi anpassar våra arbetsuppgifter efter detta. 
I samband med våra uppgifter arbetar vi mycket med 
våra sinnen.
Vi tränar på olika former av kommunikation genom att 
arbeta med datorer, iPads, tecken och bildstöd.
Genom gymnastik och promenader tränar vi  motorik 
och kroppsuppfattning.
I våra lokaler finns en affär som säljer begagnade  
barnkläder.
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Ugglan 
Östhammar
På Ugglan erbjuder vi:
•  Friskvårdande aktiviteter inne och utomhus
•  En stor trädgård där vi vistas mycket. 

Vi sår, planterar, sköter om och håller den fin.  
Vi sågar och klyver ved.

•  Upplevelser för sinnen och motorik genom våra  
arbetsuppgifter, t.ex. musikbädd och upplevelserum. 

•  Utveckling av kommunikation genom  
teckenkommunikation och bildstöd och även genom 
arbete med t.ex. datorer och iPads.
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Dramagänget
Österbybruk

Dramagänget är Kommunens Daglig Verksamhets  
teatergrupp. 
Teater och musikintresset är grunden i vår verksamhet.
Vi arbetar tre dagar i veckan med dramaövningar,  
tillverka rekvisita och att öva på sång och musik.
Vi skapar och framför teater- och musikframträdanden. 
Våra manus gör vi utifrån egna idéer eller böcker.
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Konst  
och Media
Östhammar

Vår inriktning är konst, hantverk och multimedia.
•  Vi arbetar med olika former av konst och hantverk. 

Det vi tillverkar säljer vi i vår butik, Focus i  
Centrum, samt visar på olika utställningar.

•  Vi arbetar med keramik som vi bränner i vår egen 
keramikugn eller svartbränner utomhus.

•  Vi utför även olika hantverks- och grafiska arbeten 
på beställning.

•  På vår enhet arbetar också redaktionen för  
”TidningsBladet”.
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Tidnings-  
Bladet
Östhammar

TidningsBladet har sin redaktion på enheten  
Konst och  Media.
Vi arbetar med tidningen en gång i veckan.
I arbetet ingår att leta reda på information, göra  
reportage och studiebesök.
Insändare och idéer från andra verksamheter är välkomna.  
Tillsammans planerar och arbetar vi fram tidningens 
innehåll. När den är färdig skickar vi den till våra läsare.
Den som arbetar i Kommunens Daglig Verksamhet får 
tidningen gratis.
Utomstående kan prenumerera på tidningen.
E-post: focus.osthammar@hotmail.com
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 Focus   
 i Centrum
 Östhammar

Vi driver en affär på Drottninggatan 5 i Östhammar.
Här säljer vi konst och hantverk som tillverkas i våra 
enheter. Vi säljer också tekniska och kognitiva  
hjälpmedel. 
Vi tar emot beställningar på datajobb och gör 
 utskrifter och lamineringar.

Kognitiva hjälpmedel
Kognition är förmågan att tänka, förstå och lära.
Kognitiva hjälpmedel är produkter, lösningar och 
tjänster som underlättar vardagen för personer med 
nedsatt kognitiv förmåga. 

 0173-864 26
E-post: focusicentrum@hotmail.se
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Fixargänget
Österbybruk

Fixargänget är en servicegrupp som gör uppdrag till 
kommunala verksamheter och föreningar.
Genom våra uppdrag stärks och utvecklas den egna 
förmågan och den sociala kompetensen.
Vår målsättning är att alla ska kunna arbeta  
självständigt.
För att nå dit använder vi bl.a. tydliggörande pedagogik 
och ett coachande förhållningssätt.
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Gläntans café 
Östhammars Vårdcentrum

Caféarbete innebär kontakt med kunder, att koka 
kaffe, baka kaffebröd, att göra sallader och smörgåsar 
till försäljning.
I arbetet använder vi oss av bildstöd och vi har en  
kassaapparat med bilder och talfunktion.
Vi arbetar med individuellt anpassat stöd och  
handledning.
Målsättningen är att arbetstagarna ska kunna arbeta 
så självständigt som möjligt, utifrån egna förmågor.

Vi har öppet: 
måndag till torsdag
8.00–15.30
fredag
8.00–15.00

Café Östhammar
I verksamheten finns två caféer:    
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Kommunhusets café
Östhammars kommunkontor

Vi servar kommunhusets personal och besökare  
med fika och levererar kaffevagn på beställning.
Vi strävar efter att kunna arbeta självständigt utifrån 
egna förmågor. För att nå dit använder vi oss av  
tydlighet, struktur och pedagogisk handledning.

Café Östhammar
I verksamheten finns två caféer:    
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Exempel på arbetsplatser
•  Kommunkontoret
•  Kommunservice
•  Butiker
•  Föreningar

Framsteg
Framsteg anordnar företagsplacerade praktikplatser 
internt och externt inom Östhammars kommun. 
Målet är att erbjuda meningsfull sysselsättning och  
arbetslivserfarenhet som i framtiden kan leda till   
anställning på företaget.
Vi arbetar för personlig utveckling och självständighet. 
Framstegs arbetshandledare finns som ett stöd för 
arbetstagaren och personalen på företaget. 
Arbetshandledaren besöker arbetsplatsen kontinuerligt 
utifrån arbetstagarens behov.
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Gemensamt för 
alla enheter
•	 Individuell utveckling
•	 Respektfullt bemötande
•	 Delaktighet
•	 Trygghet
•	 Gemenskap
•	 Meningsfullhet
•	 Ett hälsofrämjande arbetssätt

Ansvar
EngagemangTillsammansÖppenhet
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Arbets-
tagaren

Post- 
hantering

Friskvård
Caféarbete

Kiosk-
arbete

Tvätta och 
stryka

Hantera 
retursopor

Hantverk Plantera

Klyva  
ved

Försäljning  
i affär

Gräs- 
klippning

Förråds- 
arbete

Fotografering

Rådgivare  
för kognitivt 

stöd

Skriva  
reportage

Skriva 
manus

Köra 
budbil

Sy

Baka

Biblioteks-
arbete

Dator-
arbete

Spela teater, 
instrument  
och sjunga

Väva

Måla

Säljer  
tekniska  

hjälpmedel

Det här kan man arbeta med i Kommunens Daglig Verksamhet
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Kommunens Daglig  
Verksamhet erbjuder
Kommunens Daglig Verksamhet erbjuder  
sysselsättning på flera olika enheter.
I enheterna utförs arbetsuppgifter individuellt  
eller i grupp med stöd av arbetshandledare.
Genom enheten Framsteg finns möjlighet att  
få sysselsättning på företag och föreningar i 
kommunen. 
Kommunens Daglig Verksamhet driver två 
caféer och två affärer. 
Vi har teaterverksamhet, skapande verksamhet, 
posthantering och ger ut en tidning, Tidnings-
Bladet.
I vårt upplevelserum, Vita rummet, erbjuds 
sinnesupplevelser. 
Alla erbjuds också möjlighet till friskvård.

Vi har ett eget bibliotek med lättlästa böcker.

Vi erbjuder praktik för elever från särskolan 
och gymnasiesärskolan.

Arbetshandledarnas	kompetens
Alla har gymnasial utbildning (omvårdnads-
programmet) eller likvärdig utbildning.  
Dessutom finns kompetens inom kognitivt 
stöd, alternativ kommunikation (tecken som 
stöd, bildstöd), anpassade datorprogram,  
tydliggörande pedagogik, taktil massage,  
metodutbildning (ISA-individuellt stöd i  
arbetet, MI-motiverande samtal), lättläst,  
hälsofrämjande ledarskap, drama,  
musik samt konstnärligt ledarskap.
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Så här arbetar vi  
med kvalitet
Genomförandeplan
Arbetstagaren har en genomförandeplan som följs 
upp varje år tillsammans med eventuell företrädare 
och arbetshandledare. 

Arbetsmiljöenkät
En gång per år erbjuds arbetstagaren att svara på 
en arbetsmiljöenkät genom enkätprogrammet  
Pict-O-Stat. 

Arbetsplatsmöten
Alla enheter i Kommunens Daglig Verksamhet har  
arbetsplatsmöten regelbundet.  
Där tas utvecklings-, utvärderings- samt arbetsmil-
jöfrågor upp. 
Synpunkter från arbetsplatsmötena går vidare 
till Kommunens Daglig Verksamhets Referensgrupp. 

Referensgruppen för  
Daglig Verksamhet
I Referensgruppen ingår arbetstagare, god man 
och verksamhetsledare. 
Referensgruppen har möten regelbundet 
och sammanställer synpunkter och skrivelser  
från arbetstagarna och lämnar dem vidare till  
berörda parter.

Synpunkter hjälper oss  
att bli ännu bättre
Synpunkter kan lämnas till Enheten för Arbete 
och Sysselsättnings kontor. Blanketten för syn-
punktshantering finns att hämta på våra enheter 
och på kommunens hemsida.
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LSS
Lagen	om	särskilt	stöd	och	service	till	vissa	funktionshindrade
ger människor med funktionsnedsättning rätten till insatser 
utöver vad de kan få genom andra lagar. 
Syftet med lagen är att främja människors rätt 
till jämlikhet och delaktighet i samhället 
så att lika livsvillkor för människor med funktionsnedsättning 
kan jämföras med livsvillkor för människor utan funktionsnedsättning.
Lagen skall ge individuellt inriktade rättigheter.

Insatserna utifrån lagen måste begäras 
och dessa är att betrakta som frivilliga. 
Överklagande av beslut sker hos länsrätten.
Om du har rätt till insatser genom LSS och tillhör personkrets 1 eller 2  
kan du ansöka om insatsen daglig verksamhet.

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.

Du ansöker om daglig verksamhet genom LSS-handläggare i Östhammars kommun.
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Här	finns	enhetschef	och	samordnare.

Mitt	arbete	som	enhetschef	är	att:
Leda och utveckla verksamheterna.
Ansvara för budget, arbetsmiljö  
och personal

Marina Oskarsson
 0173-86 796,  070-570 53 65
e post: marina.oskarsson@osthammar.se

Mitt	arbete	som	samordnare	är	att:
Ansvara och handleda verksamheterna.
Verkställa ärendebeställningar och göra  
uppföljningar

Linda Wiberg
 0173-86 778,  070-648 67 55
e post: linda.wiberg@osthammar.se

Kontoret  
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Café	Gläntan
Östhammars vårdcentrum
742 21 Östhammar
 0173-864 19

Dramagänget
Herrgårdsvägen 18
748 30 Österbybruk
 072-543 15 05

Fixargänget
Herrgårdsvägen 18
748 30 Österbybruk
 0173-856 67,  070-247 31 12
 072-527 33 59

Focus	i	Centrum
Drottninggatan 5
742 32 Östhammar
 0173-864 26
e post: focus.osthammar@hotmail.se

Framsteg
 0173-864 24
 070-380 18 86,  076-818 08 76

Kommunhusets	café
Östhammars kommunkontor
Stångörsgatan 10
742 21 Östhammar
 0173-863 13

Konst	och	Media
Källörsgatan 1 
742 32 Östhammar
 0173-864 25

Oasen
Lasarettsvägen 6
742 34 Östhammar
 0173-864 22

SeKunden
Herrgårdsvägen 18
748 30 Österbybruk
 0173-856 65

Ugglan
Morkullegatan 5
742 36 Östhammar
 0173-863 79

Adresser och telefonnummer



Uppdaterad
Mars 2016

Postadress
Box 66

742 21 Östhammar

Hemsida
osthammar.se/sv/omsorg-och-hjalp/funktions-

nedsattning/daglig-verksamhet/?step=3
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