ÅTAGANDE
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 tacksamma för att få dina synpunkter om du inte tycker
att vi håller det vi lovar. Hjälp oss att bli bättre!

Sysselsättning
Du som på grund av psykisk sjukdom eller psykisk funktionsnedsättning har betydande svårigheter i din livsföring kan ansöka om dagverksamhet i form av sysselsättning.
Syftet med sysselsättning är att erbjuda social
gemenskap, meningsfull sysselsättning, stimulans, struktur i vardagen och träning av nedsatta
funktioner samt att avlasta anhöriga.
Du kan delta i arbetsgrupper med olika inriktning såsom trädgård, kök, bageri, färg och
form, klädförsäljning, snickeri eller i utegrupp
med olika uppdrag för kommunen eller riktiga
arbetsuppgifter i en anpassad arbetsmiljö.
Det finns också hälsogrupper med samtal om
kost, sömn och mat och där man promenerar,
styrketränar, gör utflykter och sysslar med skapande verksamhet.
Du erbjuds även stöd för att börja eller återgå
till arbete eller utbildning. Du får hjälp med
kontakter för en lämplig praktik som du är intresserad av och motiverad till och som kanske i
framtiden kan leda till en anställning.
Insatsen sysselsättning ges enligt social-tjänstlagen (SoL). I samråd med dig utreder en handläggare hos kommunen ditt behov av hjälp och
dina önskemål. Därefter beslutar handläggaren
om du kan få insatsen sysselsättning. När du är
beviljad sysselsättning har du rätt att välja utförare och att byta om du inte är nöjd.

Vi åtar oss
• Du erbjuds en stödperson i personalgruppen
med huvudansvar för din hjälp.
• Din stödperson planerar tillsammans med
dig vad du vill uppnå och på vilket sätt du vill
ha stöd. Anhöriga kan delta i planeringen om

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

Hit vänder du dig
Du som är under 65 år ansöker om sysselsättning hos handläggarna på enheten funktionsnedsättning. Du når dem genom att ringa
kommunens servicecenter, tfn 08-580 285 00.

Hjälp oss att bli bättre
Vi tar tacksamt emot dina klagomål, synpunkter och idéer för att komma till rätta med fel
och förbättra servicen i kommunen.
Kontakta i första hand chefen för den verksamhet du har synpunkter på.
Du kan också lämna dina synpunkter
via e-tjänsten på www.jarfalla.se eller genom att ringa kommunens servicecenter på
tfn 08-580 285 00.
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