
Järfälla dagliga verksamhet 

JDV  
 

Järfälla dagliga verksamhet har ett tjugotal olika verksamheter som erbjuder dig en individuell 
sysselsättning anpassad efter dina önskemål, behov, intressen och utvecklingsmöjligheter. I alla 
verksamheter finns möjlighet till friskvård om så önskas. 

Vad vi gör 

Våra olika inriktningar är:  

 Företagsgrupper där man arbetar i grupp tillsammans med en eller fler arbetsinstruktörer 
som stöttar dig i de olika arbetsuppgifterna. Till exempel inom caféverksamhet, service på 
äldreboende, på bondgård (4H) eller som butikshjälp i etablerade butiker i närområdet. 
 

 Individuell praktik via metoden Supported Employment, finns för dig som är redo för 
arbetsplatsförlagd praktik och har stor förmåga till självständigt arbete eller behöver 
arbetslivsförberedande sysselsättning. 
 

 Kultur och media med skapande aktiviteter som konst, musik och teater. Här finns också vår 
egen tidningsredaktion som gör artiklar, intervjuer och filmskapande. Vissa arbetsinriktade 
aktiviteter finns också för den som vill.  
 

 Upplevelse och kreativitet - en kreativ inriktning med bland annat musik, pyssel och 
konstskapande, sinnesstimulerande och fysiskt stärkande aktiviteter och vissa inslag av 
lättare arbetsuppgifter. 
 

Läs mer om våra olika verksamheter på vår hemsida www.jarfallaomsorg.se  att göra och uppleva 

 Järfälla daglig verksamhet (LSS)  

Eftersom verksamheterna är utformade efter individuellt stöd och omsorgsbehov ber vi dig ta kontakt 
med samordnaren för mer information och guidning till den verksamhet som passar just för dig. 

Personal 
Personalen har lång erfarenhet och bred kunskap inom de olika inriktningarna. De har utbildning om 
funktionsnedsättningar som utvecklingsstörning, autism, asperger syndrom, ADHD/ADD, förvärvad 
hjärnskada, åldrande och jobbar med olika alternativa kommunikationssätt om så behövs. Personalen 
i de mer arbetsinriktade verksamheterna har utbildning i metoden Supported Employment och hämtar 
inspiration från MI (motiverande samtal). 

Lokaler/Hitta hit  
Lokalerna ligger på olika platser i Järfälla kommun som till exempel områden runt Jakobsberg, Viksjö, 
Veddesta, Barkarby och Kallhäll.  
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Kontakt 

www.jarfallaomsorg.se 
Samordnare: Susanne Runciman 

E-post: susanne.runciman@jarfalla.se  
Telefon: 08-580 28136 

Besöksadress: Tornérplatsen 32, 177 80  Järfälla 


