
Arbete på företag 
med stöd och uppföljning

Individintegrerad Verksamhet
Daglig verksamhet

Att ha ett arbete betyder mycket!

EKO Stensjö SäteriKöket Stöd- och service

Lottas hunddagisAB Nybodal



LSS
Daglig verksamhet är en lagstadgad rätt enligt LSS (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade) för personer med intellektuell 
funktionsnedsättning, autism eller autismliknande tillstånd samt 
personer som förvärvat en hjärnskada i vuxen ålder. 
Dessa personer skall vara i yrkesverksam ålder samt inte vara 
förvärvsarbetande eller studerande. 

Gård Bjärnhult

Västra Vrams kyrka ABK



Ni som arbetsgivare håller 
med arbetsuppgifter

Vi erbjuder en resurs till er arbetsplats 
samt stöd och uppföljning

Individintegrerad verksamhet

Individintegrerad verksamhet enligt LSS är en form av daglig verksamhet som 
innebär en individuell placering på privata företag, föreningar och kommunala 

förvaltningar med stöd och uppföljning.

Målet för individintegrerad verksamhet är att erbjuda en meningsfull sysselsättning 
på arbetsmarknaden, där du kan vara en tillgång för arbetsplatsen.

Att stärka den enskildes förmåga till ett självständigt och meningsfullt liv.

Att ge möjlighet till delaktighet i arbetslivet och samhället.

Att öka möjligheterna till ett lönearbete.

Det är viktigt att du kan arbeta självständigt med visst stöd från personal och 
arbetskamrater.

Arbetskonsulenterna bistår med utformning, introduktion och uppföljning. 
Besök sker kontinuerligt på arbetsplatsen.

För närvarande erbjuds 50 personer plats i den individintegrerade verksamheten

Randiz lekland

Sommarlust förskola Klabbarps gård



Arbete och daglig verksamhet
Att ha ett arbete är viktigt, arbete tillsammans med andra, 

gör att man mår bra.

Daglig verksamhet är en bra insats för att hjälpa 

personer med funktionsnedsättning.

För vidare information ring:

Arbetskonsulent
Thord Nyberg 044 - 13 54 61
  0733 - 13 54 61 
  tord.nyberg@kristianstad.se

Arbetskonsulent
Per-Ola Ohlsson 044 - 13 63 64
  0733 - 13 56 65
  per -  ola.ohlsson@kristianstad.se

Arbetskonsulent
Stefan Eriksson 044 - 13 63 24 
  0733 - 13 63 24 
  stefan.eriksson@kristianstad.se

Adress: Västra Storgatan 51D
  291 31 KRISTIANSTAD

Fax:  044 - 213058

Sökväg till hemsida: 
www.kristianstad.se >> Funktionshinder >> Service och stöd >>   
Sysselsättning >> Individintegrerad verksamhet
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