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Välkommen till 

kommunens Daglig Verksamhet 
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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	 
bedriver	verksamhet	i	hela	 
Östhammars	kommun.



5

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	 
uppgifter	att	arbeta	med.
Vi	ger	möjligheter	till	individuell	 
utveckling	utifrån	önskemål	 
och	förutsättningar.

Genom	samverkan	ges	fler	 
alternativ	till	sysselsättning.

Hos	oss	är	alla	respekterade.
Vi	erbjuder	gemenskap	med	andra.
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oasen
Östhammar

På	Oasen	erbjuder	vi	en	trivsam	och	tillgänglig	
miljö,	där	vi	ger	trygghet,	gemenskap	och	god	
omvårdnad.
På	Oasen	arbetar	vi	med	våra	sinnen	och	
	träning	av	motorik	genom
•	 sång	och	musik
•	 massage
•	 matlagning
•	 trädgårdsarbete
•	 individuella	träningsprogram
•	 promenader
Kommunikationen	utvecklas	genom
•	 olika	program	på	dator	och	Ipad
• talträning
•	 högläsning
•	 tecken
•	 bildstöd
•	 sång	och	musik.

I	arbetet	ingår	att	sköta	
de	dagliga	sysslorna	i	
lokalen	samt	skötseln	
av	verksamh	etens	egna	
bibliotek	samt	Vita	rummet.	Vi	får	också	arbets-
uppgifter	på	uppdrag	av	andra	verksamheter.	
Det	kan	vara	posthantering,	retursopor,	tvätt	
och	strykning.
Oasen	ansvarar	för	utlåning	och	leverans	av	
Daglig	Verksamhets	boklådor	med	lättlästa	
böcker.
Vårt	mål	är	att	du	som	arbetstagare	på	Oasen	
ska	kunna	arbeta	så	självständigt	som	möjligt	
utifrån	dina	förmågor.	För	att	nå	dit	använder	
vi	oss	av	tydlighet,	struktur	och	pedagogisk	
handledning.
Oasen	har	verksamhet	fem	dagar	i	veckan,	våra	
lokaler	finns	på	Lasarettvägen	i	Östhammar.
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måsen
Österbybruk

På	Måsen	har	vi	alltid	tema	årstid.	Vi	följer	naturens	 
skiftningar,	högtider	och	vad	som	händer	i	samhället.	
Vi	tänker	hållbar	utveckling	socialt,	ekonomiskt	och	
	ekologiskt.
Vi	arbetar	med	våra	sinnen,	träning	av	motorik	och	 
kommunikation	genom
•	 återbruk	och	skapande	av	inhämtade	naturmaterial
•	 arbete	vid	datorer	och	läsplattor
•	 högläsning
•	 arbete	vid	Orangeriet,	från	jord	till	bord
•	 bakning	och	enklare	tillagning
•	 friskvård
•	 källsortering	och	hantering	av	retursopor
Arbete	och	sysselsättning	på	Måsen	är	aktivitets	och	 
upplevelseinriktat.	
Vi	har	fokus	på	natur	och	miljö	där	vi	erbjuder	 
meningsfulla	uppgifter	för	stimulans	och	utveckling	 
i	gemenskap	med	andra.	
Arbetshandledarna	arbetar	utifrån	tydliggörande	 
pedagogik	för	att	skapa	struktur	och	tydlighet.
Måsen	har	verksamhet	fem	dagar	i	veckan,	våra	lokaler	
finns	på	Herrgårdsvägen	i	Österbybruk.
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ugglan 
Östhammar

På	Ugglan	har	vi	upplevelselinje	i	en	trivsam	
miljö	där	vi	ger	trygghet	genom	struktur	och	
bra	rutiner	med	inriktning	på	natur	och	miljö.
Här	arbetar	vi	med	våra	sinnen	och	träning	av	
motorik	genom
•	 	promenader,	gymnastik	och	massage
•	 läsning	av	böcker	och	nyheter
•	 musik	och	sång
•	 	vistelse	i	en	stor	trädgård	med	möjlighet	 
till	trädgårdsarbete	och	vedklyvning	där	 
vi	även	kan	uppleva	årtidsväxlingarna.

Vi	har	upplevelserum	och	sinnesstig	för	
	friskvårdande	aktiviteter	både	inomhus	och	
utomhus.

Vårt	mål	är	att	du	som	arbetstagare	på	Ugglan	
ska	kunna	arbeta	så	självständigt	som	möjligt	
utifrån	dina	förmågor.	För	att	nå	dit	använder	
vi	oss	av	tydlighet,	struktur	och	pedagogisk	
handledning.
Vi	använder	oss	även	av	olika	 
kommunikationsmedel	genom	tecken
kommunikation,	bildstöd	och	genom	arbete	
med	t.ex.	datorer	och	surfplattor
Ugglan	har	verksamhet	fem	dagar	i	veckan,	
våra	lokaler	finns	på	Morkullegatan	i	 
Östhammar.
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natur & kultur 
Östhammar

Vårt	uppdrag	är	att	sköta	Gammelhusområdet	och	att	
ansvara	för	skötsel	av	Kvarngården.
I	arbetsuppgifterna	ingår	bland	annat
•	 enklare	trädgårdsskötsel
•	 enklare	vaktmästaruppgifter
•	 städning	av	Kvarngården
•	 kultur	och	friskvårdsaktiviteter
•	 	budkörning	åt	andra	enheter	inom	Kommunens	
Daglig	Verksamhet	och	gruppboenden.

Vårt	mål	är	att	du	som	arbetstagare	på	Natur	&	Kultur	
ska	kunna	arbeta	så	självständigt	som	möjligt	med	de	
uppgifter	vi	har.
För	att	nå	dit	använder	vi	oss	av	tydlighet,	struktur	
och	pedagogisk	handledning.
Natur	&	Kultur	finns	på	Kvarngården,	Gammelhus	
i	Östhammar	och	vi	bedriver	verksamhet		5	dagar	i	
veckan.
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service & Butik
Österbybruk

Vi	är	en	servicegrupp	som	erbjuder	
	meningsfulla,	varierande	och	utvecklande	
arbetsuppgifter.
Vi	utför	uppdrag	åt	föreningar	och	
	kommunala	verksamheter	i	Östebybruk.
I	arbetsuppgifterna	ingår	bland	annat:
•	 enklare	vaktmästaruppdrag
•	 parkarbeten
•	 städning	och	förrådsarbete
•	 	driva	en	secondhandbutik.

Vårt	mål	är	att	du	som	arbetstagare	i	vår	
grupp	ska	kunna	arbeta	så	självständigt	som	
möjligt	utifrån	dina	förmågor.	För	att	nå	dit	
använder	vi	oss	av	tydlighet,	struktur	och	
	pedagogisk	handledning.
Service	&	Butik	finns	på	Herrgårdsvägen	 
i	Österbybruk	och	har	verksamhet	fem	dagar	i	
veckan.
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sekunden
Vi	arbetar	med	försäljning	av	barnkläder	i	vår	
secondhandbutik.
I	arbetsuppgifterna	ingår
•			kundkontakt,	ge	service	åt	våra	kunder,	både	
då	vi	tar	emot	kläder	och	vid	försäljning

•	 hålla	fint	i	butiken
•	 prismärkning	och	strykning
•	 	marknadsföring,	via	bland	annat	sociala	 
medier	och	affischering.

Vårt	mål	är	att	du	som	arbetstagare	på	 
SeKunden	ska	kunna	arbeta	så	självständigt	 
som	möjligt	utifrån	dina	förmågor.	För	att	nå	 
dit	använder	vi	oss	av	tydlighet,	struktur	och	
pedagogisk	handledning.
SeKunden	har	öppet	fyra	eftermiddagar	i	veckan,	
butiken	sköts	av	arbetstagare	och	handledare	
från	enheten	Service	&	Butik
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konst & media
Östhammar

På	Konst	&	Media	har	vi	tre	inriktningar:	 
Konst	och	Hantverk,	Multimedia	och	 
redaktionen	för	tidningen	TidningsBladet.
I	de	skapande	uppgifterna	inom	konst	och	
	hantverk	arbetar	vi	med	olika	tekniker	och	
	material.
Några	av	de	material	vi	använder	är
•	 keramik
•	 textil
•	 trä	och	metall
•	 akvarell	och	akrylfärg.
Våra	målningar	och	hantverk	visar	vi	på	
konst	och	hantverksutställningar.	 
Det	vi	tillverkar	säljer	vi	i	vår	affär,	Focus	
i	Centrum.	Vi	tillverkar	även	produkter	på	
	beställning.

I	arbetsuppgifterna	inom	multimedia	ingår	det	
att	med	hjälp	av	datorer	göra
•	 bildstöd
•	 almanackor
•	 månadsböcker
•	 layout	och	bildbearbetning.
Vårt	mål	är	att	du	som	arbetstagare	på	Konst	
&	Media	ska	kunna	arbeta	så	självständigt	
som	möjligt	utifrån	dina	egna	förmågor.	 
För	att	nå	dit	använder	vi	oss	av	tydlighet,	
struktur	och	pedagogisk	handledning.
Konst	&	Media	har	verksamhet	fem	dagar	i	
veckan,	våra	lokaler	finns	på	Källörsgatan	i	
Östhammar.
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TidningsBladet	har	sin	
	redaktion	på	enheten	Konst	
&		Media.	Vi	arbetar	med	
	tidningen	en	dag	i	veckan.
I	arbetsuppgifterna	ingår	det	
att
•	 söka	information
•	 göra	reportage	och	artiklar
•	 	göra	studiebesök	för	att	få	
inspiration.	

Tillsammans	planerar	och	
	arbetar	vi	fram		tidningens	
innehåll.	När	den	är		färdig	
skickar	vi	den	till	våra	
	prenumeranter
Den	som	arbetar	i	
	Kommunens	Daglig	
	Verksamhet	får	tidningen	
gratis.

Nr 1 år 2019 Bladet 
 

Häxprov är inte ett prov man gör i skolan…. 

Att våga eller att inte våga... 

Om du har 7 minuter ledigt... 

Provet handlar om att slängas i vattnet  
med händerna bakbundna. 
Skyldig eller inte skyldig…. 
Vad handlar detta om? Läs på sidan 10  

ställa sig på scen och sjunga inför publik. 
Några tuffa tjejer och killar vågade på  
Musikfestivalen med variation. 
Läs mer och se bilder på sidan 11 

Vet du inte vad du ska göra i påsk? 
Vi har lite tips som man kan pyssla med  
om man har en stund över! 
Du behöver bara en kotte, en gaffel,  
papper och lite färg. 
Se sidan 8-9 

kan du hinna koka hårdkokta ägg eller  
ta dig från Östhammar till Uppsala. 
Hur är det möjligt?  
Läs mer på sidan 7 

I tidningen kan du läsa mer härliga artiklar om bland annat: 
* Tyngdtäcke * Påsken * Alla hjärtans dag * Påsktårta * Knutmasso 
* Snödroppar * Melodifestivalen år 2019 

tidningsBladet
Östhammar
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Focus i Centrum
Östhammar

Focus	i	centrum	är	vår	affär	på	Drottninggatan	i	
	Östhammar.	Här	jobbar	vi	med	försäljning	av	konst	 
och	hantverk	som	tillverkats	i	våra	enheter.	Vi	säljer	
också	tekniska	och	kognitiva	hjälpmedel.
I	arbetsuppgifterna	ingår	det	att
•	 göra	butiken	inbjudande
•	 sköta	kassan
•	 ge	service	åt	kunderna.
I	affären	tar	vi	emot	beställningar	på	bland	annat	hant-
verk,	scheman,	almanackor,	bildstöd	och	andra	ut
skrifter.	Beställningarna	tillverkas	på	Konst	och	Media.	
Focus	i	Centrum	är	också	ett	informationscenter	som	
visar	hjälpmedel	samt	hänvisar	vart	man	kan	vända	sig	
om	man	behöver	hjälpmedel.
Vårt	mål	är	att	du	som	arbetstagare	på	Focus	i	centrum	
ska	kunna	arbeta	så	självständigt	som	möjligt	utifrån	 
dina	förmågor.	För	att	nå	dit	använder	vi	oss	av	
	tydlighet,	struktur	och	pedagogisk	handledning.
Vi	använder	oss	av	bildstöd	och	vi	har	en	kassa 
apparat	med	bilder	och	talfunktion.
Focus	i	Centrum	har	verksamhet	 
fyra	dagar	i	veckan.
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Drama & musik
Österbybruk

Som	arbetstagare	får	du	utöva	ditt	teater	och	musikintresse	samt	
känna	dig	delaktig	i	skapandet.
Vi	strävar	efter	att	alla	arbetstagares	idéer	och	önskemål	tas	tillvara	
och	arbetar	fram	våra	föreställningar	tillsammans,	utifrån	gruppens	
olika	funktionsförmågor.
I	arbetsuppgifterna	ingår
•	 dramaövningar
•	 sång	och	musik
•	 skapa	kulisser
•	 förbereda	rekvisita	och	scenkläder.	
Vi	övar	på	att	agera	och	uttrycka	oss	med	 
kroppsspråk	och	verbalt.	Vårt	mål	är	att	du	som	
	arbetstagare	ska	kunna	samarbeta,	ta	hänsyn	och	 
utvecklas	som	person	med	en	stärkt	självkänsla.	För	 
att	nå	dit	använder	vi	oss	av	tydlighet,	struktur	och	
	pedagogisk	handledning.
Drama	&	Musik	har	verksamhet	fem	dagar	i	veckan,	 
våra	lokaler	finns	på	Herrgårdsvägen	i	Österbybruk.
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gläntans café 
Östhammars Vårdcentrum

Vi	säljer	kaffe,	smörgåsar,	kakor,	glass	enklare	
maträtter,	tidningar	och	kioskvaror.
I	arbetsuppgifterna	ingår	det	att
•	 koka	kaffe
•	 baka	kaffebröd
•	 göra	sallader	och	smörgåsar	till	försäljning
•	 sköta	kassan	och	ge	service	åt	kunderna
•	 leverera	fika	till	konferenser	och	möten
•	 övriga	arbetsuppgifter	i	kiosk	och	kök.
Andra	uppgifter	är	att	handla,	packa	upp	
varor	när	vi	fått	beställda	varor	samt	sköta	
käll	sorteringen.	I	arbetet	använder	vi	oss	av	
bildstöd	och	vi	har	en	kassaapparat	med	bilder	
och	talfunktion.
Vår	målsättning	är	att	du	som	arbetstagare	på	
Gläntans	café	ska	kunna	arbeta	så	självständigt	
som	möjligt	utifrån	dina	förmågor.	 
För	att	nå	dit	använder	vi	oss	av	tydlighet,	
struktur	och	pedagogisk	handledning.
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Framstegs startenhet: 
Café och internpost
Östhammars kommunkontor

Vi	servar	kommunhusets	personal	och	besökare	med	 
fika,	internpost	och	vissa	vaktmästarjobb.
Du	som	jobbar	här	ska	kunna	arbeta	självständigt	 
utifrån	dina	förmågor.	
Vi	använder	oss	av	tydlighet,	struktur	och	pedagogisk	 
handledning	i	arbetet.
Verksamheten	är	öppen	fem	dagar	i	veckan.
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Framsteg
Jobbar	du	inom	Framsteg	har	du	din	
	arbetsplats	på	ett	företag	eller	förening	 
i		Östhammars	kommun.	Några	av	arbets
platserna	finns	i	kommunens	egna	
	verksamheter.
Inom	Framsteg	får	du
•	 meningsfulla	arbetsuppgifter
•	 delaktighet	i	arbetslivet
•	 social	gemenskap
•	 möjlighet	till	personlig	utveckling.
Arbetshandledarna lägger stor tonvikt på att kart-
lägga bland annat varje persons intressen, förmågor 

samt vilket stödbehov varje person har. Anpassning 
sker därefter utifrån varje individs förmågor och 
 utvecklingsbehov. Målet	är	att	erbjuda	syssel-
sättning	som	i	framtiden	leder	till	anställning.
Framsteg ordnar praktikplatser inom Östhammars 
kommun och	arbetshandledarna	finns	som	
ett	stöd	för	arbetstagaren	och	personalen	på	
företaget.	Handledarna	besöker	arbetsplatsen	
regelbundet	utifrån	arbetstagarens	behov.
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gemensamt för 
alla enheter
•	 Individuell	utveckling
•	 Respektfullt	bemötande
•	 Delaktighet
•	 Trygghet
•	 Gemenskap
•	 Meningsfullhet
•	 Ett	hälsofrämjande	arbetssätt
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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

rådgiva  
om kognitivt  

stöd

skriva  
reportage

skriva 
manus

köra 
budbil

sy

Baka

Biblioteks- 
arbete

Dator-
arbete

spela teater,  
instrument  
och sjunga

Väva

måla

sälja 
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	verksam-
het,	ger	ut	en	tidning	samt	utför	uppdrag	åt	
interna	och	externa	beställare.
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	
	(omvårdnadsprogrammet)		eller		likvärdig	
utbildning.	Dessutom	finns	kompetens	
inom	kognitivt	stöd,		alternativ	kommunika-
tion	(tecken	som	stöd,	bildstöd),	anpassade	
	datorprogram,	tydliggörande	pedagogik,		taktil	
massage,	metodutbildning	(ISAindividuellt	
stöd	i	arbetet,	MImotiverande	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	enkät
programmet	PictOStat.	

arbetsplatsmöten
Alla	enheter	i	Kommunens	Daglig	Verksamhet	
har	arbetsplatsmöten	regelbundet.	 
Där	tas	utvecklings,	utvärderings	samt	
	ar	betsmiljöfrågor	upp.		
Synpunkter	från	arbetsplatsmötena	går	vidare	
till	Kommunens	Daglig	Verksamhets	Referens-
grupp.	

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	kontoret,	 
Daglig	Verksamhet.	Blanketten	för	
	synpunktshantering	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	LSShandläggare	i	Östhammars	kommun.
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enhetschef och samordnare

mitt arbete som enhetschef är att:

leda	och	utveckla	verksamheterna,	 
ansvara	för	budget,	arbetsmiljö	 
och	personal

Marina	Oskarsson
	017386	796,		070570	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
	017386	778,		070648	67	55
e	post:	linda.wiberg@osthammar.se

kontoret  
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oasen
Lasarettsvägen	6
742 34	Östhammar
 0173-864 22

måsen
Herrgårdsvägen	18
748 30	Österbybruk
 0173-856 65

ugglan
Morkullegatan	5
742 36	Östhammar
 0173-863 79

natur & kultur
Gammelhus	
742 33	Östhammar
 0173-863 14

service & Butik
Herrgårdsvägen	18
748 30	Österbybruk
 0173-856 67 

konst & media
Källörsgatan	1	
742 32	Östhammar
 0173-864 25
 0173-864 24

Focus i Centrum
Drottninggatan	5
742 32	Östhammar
 0173-864 26

Drama & musik
Herrgårdsvägen	18
748 30	Österbybruk
 0173-856 00

Café gläntan
Östhammars	vårdcentrum
742 21	Östhammar
 0173-864 19

Framsteg
Östhammars	kommunkontor
Stångörsgatan	10
742 21	Östhammar
 0173-863 13
 070-380 18 86  
 076-818 08 76

adresser och telefonnummer
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Postadress
Box 66

742 21 Östhammar

Hemsida
osthammar.se/sv/omsorg-och-stod/ 

funktionsnedsattning/daglig-verksamhet/


