
Du ska veta vad du kan förvänta dig från kommunen 
och vilka krav du kan ställa. Därför har vi preciserat 
innehållet i många av kommunens tjänster. Vi är tack-
samma för att få dina synpunkter om du inte tycker 
att vi håller det vi lovar. Hjälp oss att bli bättre!

ÅTAGANDE

Daglig verksamhet
Du som har utvecklingsstörning, autism eller 
autismliknande tillstånd eller förvärvad hjärn-
skada, är i yrkesverksam ålder och inte arbetar 
eller utbildar dig, kan ansöka om daglig verk-
samhet.

Daglig verksamhet innebär att du har något 
meningsfullt att göra. Verksamheten ska passa 
dig och din typ av funktionsnedsättning.

Daglig verksamhet finns på flera platser i 
kommunen, men också inom andra kommuner 
eftersom Järfälla har valfrihet för insatsen.

Daglig verksamhet kan utformas på många 
olika sätt, allt ifrån sysselsättning i grupp till att 
utföra arbetsuppgifter på något företag. Exem-
pel på arbetsuppgifter i grupp är musik, teater, 
konst, trädgårdsarbete, caféverksamhet, försälj-
ning eller serviceuppgifter.

Daglig verksamhet kan även innebära stöd att 
praktisera på en arbetsplats för att kanske senare 
få en anställning.

Insatsen daglig verksamhet ges enligt lagen 
om stöd och service till vissa funktionshindrade 
(LSS). I samråd med dig utreder en handlägga-
re hos kommunen ditt behov av hjälp och dina 
önskemål. Därefter beslutar handläggaren om 
du kan få daglig verksamhet.

När du har beviljats daglig verksamhet har du 
rätt att välja utförare och att välja ny om du inte 
är nöjd.

Vi åtar oss
• Den dagliga verksamheten ska erbjuda dig sti-
mulans, utveckling och gemenskap.

• Du erbjuds en stödperson i personalgruppen 
med huvudansvar för att du får dina behov och 
önskemål tillgodosedda inom verksamheten.

• Tillsammans med din stödperson planerar 
du hur din arbetsdag ska se ut och vad du vill 
uppnå. Ni skriver också ner vad du behöver 
hjälp med, när och på vilket sätt du behöver 
hjälpen.

• Ni går tillsammans igenom planeringen 
minst en gång per år eller när du vill ändra 
något.

Hit vänder du dig
Du ansöker om daglig verksamhet hos handläg-
garna på enheten funktionsnedsättning. Du når 
handläggarna via kommunens servicecenter,  
tfn 08-580 285 00.

Hjälp oss att bli bättre
Vi tar tacksamt emot dina klagomål, synpunk-
ter och idéer för att komma till rätta med fel 
och förbättra servicen i kommunen.
   Kontakta i första hand chefen för den verk-
samhet du har synpunkter på.

Du kan också lämna dina synpunkter 
via e-tjänsten på www.jarfalla.se eller ge-
nom att ringa kommunens servicecenter på  
tfn 08-580 285 00.
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