
Autismverksamhet Kasernvillan
I ett naturskönt område ligger Kasernvillans dagliga verksamhet som är
till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och autism.

Telefon: 044-13 69 95 Besöksadress: Artillerivägen 7
Kristianstad

Metoder
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att erbjuda anpassade
aktiviteter som tydliggörs med visuella schema som skapar begriplighet.
Vi använder även tidshjälpmedel och rutiner som gör det hanterbart så du
ska få en meningsfull sysselsättning.

AKK (alternativ och kompletterande kommunikation) är i fokus för att öka
möjligheten till delaktighet och självbestämmande. Metoden TAKK (tecken
som alternativ och kompletterande kommunikation) används för att stödja
kommunikation och språk.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att skapa en lugn miljö och
strävar efter att du ska få en bra balans mellan krav och förmåga som kan
bidra till en ökad självständighet i din sysselsättning.

För dig kan vi erbjuda
• Eget arbetsrum
• Pedagogiska spel
• Fysisk aktivitet: promenader, idrott, cykla
• Data/surfplattor
• Serviceuppdrag: postrunda, tvättrunda, medicintransport, städa stränder
• Industri/legoarbeten
• Trädgårdsarbete
• Musikstund
• Utflykter/upplevelser

Verksamheternas mål
Målet är att skapa en kommunikativ och trygg arbetsmiljö genom AKK och
lågaffektivt bemötande där individens styrkor, behov och intressen tas
tillvara på.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
På Kasernvillan främjar vi delaktighet, självbestämmande och
medbestämmande genom olika val i ditt schema. Vi skapar
medbestämmande på arbetsplatsen genom att årligen ha arbetsplatsmöte
samt kunna delta i brukarundersökning. Här har du även möjligheten att
vara delaktig i din genomförandeplan genom samtalsmattan.
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Autismverksamhet Mässen
I ett naturskönt område ligger Mässens dagliga verksamhet som är till för
dig som har en intellektuell funktionsnedsättning och Autism.

Telefon: 044-13 23 18 Besöksadress: Artillerivägen 5
Kristianstad

Metoder
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att erbjuda anpassade
aktiviteter som tydliggörs med visuella schema som skapar begriplighet
samt tidshjälpmedel och rutiner som gör det hanterbart så du ska få en
meningsfull sysselsättning.
AKK är i fokus för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande.
Metoden TAKK tecken som alternativ och kompletterade kommunikation
används för att stödja kommunikation och språk.
Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att skapa en lugn miljö och
strävar efter att du ska få en bra balans mellan krav och förmåga som kan
bidra till en ökad självständighet i din sysselsättning.

För dig kan vi erbjuda
• Data med pedagogiska spel
• Pyssel
• Sorteringsarbete
• Sinnesupplevelser
• Rörelse i form av promenader, idrott och cykling.
• Musikstund
• Utflykter med buss
• Teckenstund
• Bakning
• Serviceuppdrag-postrunda
Aktiviteterna sker i största utsträckning enskilt men vi erbjuder
gruppaktiviteter som främjar det sociala samspelet.

Verksamhetens mål
Målet är att skapa en kommunikativ miljö så att du ska kunna uttrycka dig
med hjälp av ditt individuella kommunikationssätt och skapa förutsättningar
till spontan kommunikation med hjälp av alternativ och kompletterande
kommunikation.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
På Mässen främjar vi delaktighet genom att du ges möjligheten att påverka
din dag genom olika val under din arbetsdag. Du erbjuds individuellt schema
som gör att du kan vara delaktig och känna dig trygg i vad som ska hända
under dagen.
Vi erbjuder metoden samtalsmattan för att ta reda på vad du vill, tycker om,
tycker är viktigt, klarar av och hur du vill att dina insatser ska utföras.
Mässen erbjuder brukarundersökning och arbetsplatsmöte för att du ska
kunna påverka samt vara med och bestämma på din arbetsplats.

Välkomna!
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Bilomsorgen
Bilomsorgen är en dagligverksamhet som riktar sig till personer med

intellektuell funktionsnedsättning.

Telefon: 044-13 63 26 Besöksadress: Lägsta punktens väg 5
Kristianstad

På Bilomsorgen arbetar vi med att tvätta och städa kommunens fordon.
Vi hjälper Daglig verksamhets Caféer med att leverera deras fika-
beställningar till kommunens olika arbetsplatser.
En ytterligare arbetsuppgift är att tvätta Hjälpmedelcentrums ramper.

Metoder
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik och motiverande samtal.
Bilomsorgen använder sig av arbetsbeskrivningar med text- och bildstöd i de
olika arbetsmomenten.
Vi har arbetsordningar som man kan ta med sig i städdelen som tydliggör i
vilken ordning fordonet städas.
På arbetstavlan kan alla se i vilken arbetsgrupp man ingår i för dagen.

För dig kan vi erbjuda

• Ett arbete i härlig gemenskap

• På Bilomsorgen ingår man i ett arbetslag som är fördelat
i tvätt- och städ grupper

• Arbetskläder som vi tillhandahåller och tvättar

• Hörselskydd som finns att låna, då det ofta är hög ljudnivå

• Man roterar i sina grupper och i sina arbetsuppgifter

Verksamhetens mål

På Bilomsorgen eftersträvar vi att vara så lika en vanlig bilrekonditionering
som möjligt.
Bilomsorgens mål är att arbeta utvecklande och motiverande.
Bilomsorgen står för gemenskap och trivsel.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande

Vi erbjuder möjligheten att arbeta i grupp efter egna förmågor.
Vi erbjuder upprättande av genomförandeplan med personlig utveckling.
På Bilomsorgen har vi onsdagsmöte, där vi delger information och
arbetsplatsmöte (APM) ca var 6:e vecka, där vi pratar om hur vi har det på
vårt arbete.

Välkomna!
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Café Barbacka
Café Barbacka är en daglig verksamhet inom LSS. Café Barbacka är ett
café som ligger i Kulturhuset Barbacka i centrala Kristianstad.
Barbacka ligger nära stationen, kommunikationerna är goda med både
buss och tåg.

Telefon: 044-13 65 99 Besöksadress: Barbackagatan 12
Kristianstad

Caféet är öppet för allmänheten, och inriktar sig mycket till barnfamiljer.
Det finns mycket kultur i huset, både teatrar, dans och musik.

Metoder
Vi jobbar efter schema och fördelar abetsuppgifterna som ska göras under
dagen. Vissa arbetsområden turas vi om med.
Det finns bildstöd på recept och arbetsuppgifter. Det finns en stödpedagog,
som alltid är behjälplig med stödmaterial, för att göra arbetsuppgifterna
tydligare.

För dig kan vi erbjuda
• Cafésysslor, såsom tillaga lättare luncher, bakning av bröd och kakor.

Tillagning av olika maträtter. Stå i kassa, servera kunder.
• Sköta disk och städning av caféet
• Finns ett stort kök för matlagning och bakning
• Tvätt av arbetskläder samt promenader
• Vi har samarbete med övriga caféer, då vi lämnar och hämtar varor hos

varandra
• Vi tillhandahåller arbetskläder

Verksamhetens mål
Träna sin sociala kompetens genom att träffa kunder och övrig personal i
huset.
Vara en god arbetskamrat, samt ha förståelse för andra
funktionsnedsättningar.
Att röra på sig, promenader.
Sortera våra sopor, finns bra källhanteringsmöjligheter i huset.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Varje dag gör vi schema på arbetsuppgifter som ska göras.
Har APM med stödpedagog kontinuerligt.
Vi gör Genomförandeplan, där du själv kan sätta upp ditt mål utifrån dina
förutsättningar.

Välkomna!
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Café Polisen
Café Polisen är polisernas matsal i Kristianstad. Vi serverar frukost, två
lunchalternativ samt eftermiddagsfika. Här inriktar vi oss på vegetariska
alternativ, och lagar maten från grunden.

Telefon: 044-13 50 00 Besöksadress: Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12,
Kristianstad

Metoder
Vi använder bildstöd och schema, för att tydliggöra dagens uppgifter.
Vi gör arbetsschema efter frukost och går igenom vilka recept som ska
tillagas samt vilken arbetsstation man ska vara på.

För dig kan vi erbjuda
Kunskap om det vegetariska köket. Att det finns många goda alternativ
istället för kött.
Planering av veckomenyer.
Matlagning, disk-station, kassahantering, kaffekokning, bakning av bröd,
bars och kakor.

Verksamhetens mål
Att få kunskap om sund matlagning och hur man tillhandahåller och tar
tillvara på alla matvaror.
Att utvecklas i dina förmågor, och att eventuellt kunna komma ut i
individintegrerat arbete.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Kontinuerliga APM (arbetsplatsmöten) med stödpedagog.
Genomförandeplan, där du kan sätta upp mål efter sina förutsättningar och
förmågor.
Picto Stat, som är en enkätundersökning om hur du trivs på din arbetsplats.

Välkomna!
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Café Rådhuset
Café Rådhusets dagliga verksamhet riktar sig till dig som har en
intellektuell funktionsvariation eller NPF (neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar).

Telefon: 044-13 53 44 Besöksadress: Västra Storgatan 12
Kristianstad

Metoder
Vi använder schema med bild och text. Tydliggörande pedagogik t.ex recept
med bild och lättläst text.

För dig kan vi erbjuda
Bakning, matlagning, diskning, kaffekokning, kassahantering och andra
arbetsuppgifter som tillhör en café-verksamhet.

Verksamhetens mål
Är att du ska ha en meningsfull sysselsättning och utvecklas genom
delaktighet och självständighet, men även känna trygghet och glädje och få
bra rutiner.
Vi arbetar för att du ska få en personlig utveckling och känna dig stolt över
det du klarar av, för att senare kunna gå vidare till ett arbete på den öppna
arbetsmarknaden.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Innebär att du kan påverka din dag genom att bestämma ditt schema,
önskemål till bakning med mera.
Du är även med på arbetsplatsmöte och genomförandeplansmöte.
På ett genomförandeplansmöte sätter du dina egna mål utifrån dina
önskemål, förutsättningar och förmågor.

Välkomna!
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Cykelomsorgen
Cykelomsorgen renoverar och reparerar cyklar. Vi delar lokaler med
Saveko som är en annan daglig verksamhet.

Telefon: 044-13 51 43 Besöksadress: Annedalsvägen 20
Kristianstad

På Cykelomsorgen erbjuder vi enklare reparationer och service på både
Kristianstads kommuns tjänstecyklar och privatpersoners cyklar.

Vi samarbetar med ABK och Kristianstads Renhållning AB, så till vida att vi
har möjlighet att få cyklar som blivit inlämnade/insamlade.
Av dessa cyklar tar vi tillvara funktionella delar och monterar ihop till
fungerande cyklar som sedan i huvudsak säljs till kommunal verksamhet.

På detta vis skapar vi en meningsfull sysselsättning och ett uppskattat
socialt inslag för deltagarna vid försäljning.

Du kan även köpa cyklar från oss på Returhuset.
Returhuset finns på samma adress som Cykelomsorgen och Saveko.





Ditt & Datt
Ditt & Datt är en daglig verksamhet inom LSS. Här jobbar vi med olika
former av konst och konsthantverk. Vi har en butik med ett galleri där vi
ställer ut och säljer allt som vi skapar. Här arbetar konstnärer med
intellektuell och neuropsykiatrisk funktionsnedsättning.

Telefon: 044-13 63 23 Besöksadress: Östra Storgatan 21
Kristianstad

Metoder
• Alla jobbar efter sin egen förmåga, med stöd av erfaren personal.
• Vi arbetar med lågaffektivt bemötande
• Individuella schema
• Samtalsmatta

För dig kan vi erbjuda
• Trygghet, kreativ utveckling, tillit, gemenskap, skaparglädje.
• Några av de vanligaste teknikerna som vi arbetar med är stickning,
virkning, broderi, målning och teckning.

• Exempel på olika material vi arbetar med är: textil, garn, betong, färg och
begagnade möbler.

• Arbeta enskilt men även i grupp.
• Rörelse flera gånger i veckan så som dans, promenader och lättare
gympa.

Verksamhetens mål
Att tänka miljövänligt och återanvända material.
Vi uppmuntrar till rörelse.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Varje vecka inleds på måndagen med att vi diskuterar och skriver upp på
tavlan om det är något särskilt som ska hända under veckan.
Man är alltid med och planerar arbetet man vill göra.
En gång i månaden har deltagarna APM (arbetsplats möte) där alla som vill
får vara med och lyfta viktiga frågor som gäller verksamheten, ibland är även
personal med på mötet.

Välkomna!
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DV Odal
Vi finns i trevliga lokaler i ett fristående enplanshus med lättillgänglig
uteplats i bostadsområdet Odal. Detta är en verksamhet som vänder sig
till dig med intellektuell funktionsvariation.

Telefon: 044-13 64 66 Besöksadress: Gränsgatan 1
Kristianstad

Metoder
• IBIC- ett arbetssätt/metod för social dokumentation. Individens behov i
centrum.

• AKK alternativ och kompletterande kommunikation.
• TAKK tecken som alternativ kommunikation.

För dig kan vi erbjuda
Varierande aktiviteter i grupp/enskilt tex:

• Hänt i veckan - fotograferar händelser i verksamheten under veckan
vilket sammanställs till en veckotidning.

• Musik - gästande personal sjunger och spelar gitarr.
• Skapa - måla och pyssla.
• Köksgruppen - ansvarar för kökets alla sysslor.
• Data - pedagogiska dataprogram och spel.
• Nål och tråd - brodera, sticka, virka och sy på maskin.
• Knep och Knåp - räkna, läsa, sortera och lösa problem. Allt efter var och
ens förutsättningar och förmågor.

• Bingo

Verksamhetens mål
Är att erbjuda en verksamhet med socialt innehåll. Vi fokuserar på
meningsfull aktivitet och stimulans genom delaktighet, gemenskap och
tillhörighet vilket ger ett sammanhang i vardagen.
Vi förhåller oss till det Salutogena synsättet och ser möjligheter istället för
hinder. Vårt mål är att du ska bibehålla dina kunskaper, stärka din
självkänsla, tilltron till din egen förmåga och utveckla dina resurser.

Delaktighet - självbestämmande – medbestämmande
Din medverkan, åsikter, tankar och önskemål är viktiga.

Därför erbjuder vi:
Genomförandeplan i IBIC.
Gemensamt schema där du gör dina aktivitetsval. Får svar på frågorna, när,
vad, var och med vem.
Arbetsplatsmöte har vi en gång i månaden. Verksamhetsfrågor diskuteras,
gemensamma beslut fattas, uppföljning av tidigare beslut redovisas.
Pict-o-stat är opartisk enkätundersökning om hur du trivs i din verksamhet.

Välkommen!
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Fixarna
Vi hjälper pensionärer och personer med funktionsnedsättning.
Vi utför enklare saker i deras hem. Vi kör även postrundor där vi delar ut
och hämtar post från olika verksamheter.

Telefon: 044-13 20 10 Besöksadress: Kanonvägen 3
Kristianstad

Metoder
Vi har genomgång varje morgon om, vad som händer under dagen.
Arbetet är väldigt varierande från dag till dag. Vi hjälper till i hela
Kristianstads kommun. Därför kan det ibland bli långa turer i bilen.
Våra arbetsredskap är: Stege och verktyg.

För dig kan vi erbjuda
Ett mycket omväxlande arbete. Vi byter gardiner, sätter upp tavlor och
lampor. Vi hämtar saker från förråd och halksäkrar mattor m.m.

Verksamhetens mål
Målsättningen är en rolig och meningsfull sysselsättning som leder till ökad
självkänsla och självkännedom.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi erbjuder alla som vill, en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna
mål utifrån dina förutsättningar och förmågor.
Vi har återkommande arbetsplatsmöte i gruppen.
Varje dag har vi genomgång av dagens arbetsuppgifter.

Välkomna!
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Företagsteamet Maxi
Företagsteamet vänder sig främst till deltagare som har en önskan att
närma sig arbetsmarknaden, men behöver träna på vissa förmågor.

Telefon: 0738-53 20 55 Besöksadress: Sjöcronas gata 7
Kristianstad

Metoder
På arbetsplatsen får du stöd av en handledare i de olika arbetsuppgifterna.

För dig kan vi erbjuda
Vi är en grupp som packar upp varor, samlar in kundvagnar och ansvarar för
personalens lunchrum. Kundkontakt är en arbetsuppgift som är viktig.

Verksamhetens mål
Målet är att du får den träning, att du kan gå vidare till en individintegrerad
verksamhet.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi har arbetsplatsmöte regelbundet, där vi i gruppen lyfter de frågor som är
aktuella.
Vartannat år gör vi en Pict-o-Stat-undersökning, som är en enkät där man
svara på frågor om arbetsmiljön.
Det görs en genomförandeplan där du önskar vilket mål du har och vilket
stöd du känner behov av.

Välkomna!
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Individintegrerad verksamhet
Individintegrerad verksamhet är en form av daglig verksamhet som
innebär en individuell placering på privata företag, föreningar eller
kommunala förvaltningar. Vi arbetar aktivt med att ge dig stöd och
uppföljning på arbetsplatsen.

Telefon: 0733-13 63 24 Besöksadress: Västra Storgatan 51D
Kristianstad

Metoder
På arbetsplatsen får du en handledare som ger dig stöd i de olika
arbetsuppgifterna.
Vi skriver en arbetsplan som ger dig möjligheten att arbeta självständigt och
känna att du är en tillgång till arbetsplatsen.
Vi erbjuder alla som vill, en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna
mål utifrån dina förutsättningar och förmågor.

För dig kan vi erbjuda
Vi som arbetskonsulenter hjälper dig att hitta en arbetsplats på den öppna
arbetsmarkanden som i möjligaste mån matchar dina önskemål och
förmågor.
Du får stöd med utformning, introduktion och uppföljning. Vi följer med dig
vid introduktion på arbetsplatsen och därefter besöker vi dig kontinuerligt.

Verksamhetens mål
Målet för individintegrerad verksamhet är att erbjuda dig en meningsfull
sysselsättning på arbetsmarknaden och ökad möjlighet till lönearbete.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
• Att stärka din förmåga till ett självständigt och meningsfullt liv.
• Att ge dig möjlighet till delaktighet i arbetslivet och samhället.
• Att öka dina möjligheter till ett lönearbete.

Välkomna!





Kanonen
Kanonens dagliga verksamhet riktar sig till dig som har en intellektuell
funktionsnedsättning och behöver en lugnare arbetsmiljö.

Telefon: 044-13 50 00 Besöksadress: Västra Storgatan 12
Kristianstad

Metoder
Vi jobbar med tydliggörande pedagogik genom att anpassa dagen utifrån
varje individs behov. Med tydliggörande pedagogik hjälper man individen att
konkretisera, skapa lugn och förberedelse via schema, tidshjälpmedel och
rutiner. Det görs till exempel genom bildstöd och skriven text.

För dig kan vi erbjuda
• Montering och paketering
• Hantverksarbete och återbruk
• Skötsel av området utomhus
• Data med pedagogiska spel
• Promenader
• Musik med mera.
Kanonen har nära samarbete med andra dagliga verksamheter som Opus,
Saveko, Rekonditioneringen och Ditt & Datt.

Vi anpassar strukturen individuellt utifrån varje deltagares behov med stöd
av AKK och tydliggörande pedagogik. De flesta aktiviteterna sker individuellt.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
På Kanonen främjar vi delaktighet, självbestämmande och
medbestämmande genom att alla deltagarna påverkar sin dag genom val,
arbetsplatsmöte, brukarundersökning och genomförandeplansmöte.

Välkomna!
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Kanot- och vandringsleden
Kanot- och vandringsleden är en daglig verksamhet som arbetar med
skötsel av Kristianstads kommuns vandringsleder, kanotleder samt en
del badplatser.

Telefon: 044-13 63 81 Besöksadress: Kanonvägen 3
Kristianstad

Vi har vår verksamhet i naturskönt område på gamla A3 området i Åsum.
Busshållplats finns precis utanför området. Vi delar lokal med tre andra
dagliga verksamheter. Vi äter våra måltider ute, så man behöver ta med sig
sin egen frukost och lunch.

Metoder
Varje morgon har vi en samling, där vi går igenom och planerar dagen med
hjälp av bildstöd. Varje dag tar vi oss ut i skogen med vår buss. Vi är på
många olika platser och alla dagar ser olika ut. Arbetet fördelas ute på plats.

För dig kan vi erbjuda
Ett arbete ute med varierande uppgifter, som till exempel: Räfsa löv, ved
hantering, soptömning, plocka skräp, ser till att det är fint vid grill och
vindskyddsplatserna, gräsklippning, trimmar, klipper grenar och buskar.
Vi underhåller Skåneleden i Kristianstad kommun, vilket innebär målning,
markering med stolpar och pilar. Visst arbete kräver att man kan gå i backar
och ojämn terräng och bära med sig utrustning.
Vi åker ut till våra arbeten med bil och släp.
Vi tillhandahåller arbetskläder och skor.

Verksamhetens mål
Kanot- och vandringsleden arbetar med skötsel av Kristianstads kommuns
vandringsleder, kanotleder samt en del badplatser. Alla arbetar efter sin
förmåga.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi erbjuder alla som vill, en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna
mål utifrån dina förutsättningar och förmågor.

Vi har återkommande arbetsplatsmöte i gruppen.
Varje dag har vi genomgång av dagens arbetsuppgifter.

Välkomna!
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Autismverksamhet Lingus
Daglig verksamhet som både har närhet till centrum och naturområden.
Verksamheten är till för dig som har en intellektuell funktionsnedsättning
och autism.

Metoder
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att erbjuda anpassade
aktiviteter som tydliggörs med visuella schema som skapar begriplighet
samt tidshjälpmedel och rutiner som gör det hanterbart så du ska få en
meningsfull sysselsättning.
AKK är i fokus för att öka möjligheten till delaktighet och självbestämmande.
Metoden TAKK tecken som alternativ och kompletterade kommunikation
används för att stödja kommunikation och språk.

Vi arbetar med lågaffektivt bemötande för att skapa en lugn miljö och
strävar efter att du ska få en bra balans mellan krav och förmåga som kan
bidra till en ökad självständighet i din sysselsättning.

För dig kan vi erbjuda
• Eget arbetsrum
• Pedagogiska spel
• Fysisk aktivitet: promenader
• Data/surfplattor
• Serviceuppdrag: postrunda, varuleverans
• Industri/legoarbeten
• Trädgårdsarbete
• Sinnesstimulering
• Musikstund
• Utflykter/upplevelser med verksamhetsbuss

Verksamhetens mål
Utifrån individens behov använda kommunikativa och kognitiva hjälpmedel
och metoder såsom bildstöd genom samtalsmatta, pekprat, ritprat, pecs för
att främja ökad delaktighet i Genomförandeplanen.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
På Lingus främjar vi delaktighet, självbestämmande och medbestämmande,
du kan påverka din dag genom: valmöjligheter, arbetsplatsmöten,
pictostatundersökning och genomförandeplansmöten.
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Lyktangruppen
Lyktangruppen är en daglig verksamhet som riktar sig till personer med
intellektuell funktionsnedsättning. Vi samarbetar med Ateljé Lyktan i
Åhus, och arbetar i en avskild del av fabriken. Vårt arbete styrs av
arbetsorder från Ateljé Lyktan.

Telefon: 044-13 56 65 Besöksadress: Fyrvaktaregatan 7
Kristianstad

Metoder
Vi arbetar efter personligt schema och får möjlighet att prova olika
arbetsuppgifter, vilket utförs i ett anpassat tempo.

För dig kan vi erbjuda
• Paketering order till lager och kund.
• Packa tillbehörspåsar åt monteringsavdelningen.
• Förmonterar olika detaljer som ska ingå i den färdiga armaturen.
• Uppackning av inkommande gods.

Verksamhetens mål
Det är bra om du kan arbeta självständigt, handledare finns om du behöver
stöd i din uppgift.
Alla på Lyktan får kunskap om material och vad produkten används till för att
skapa sammanhang och ge ett helhetsintryck av den färdiga produkten.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi har återkommande arbetsplatsmöte, där vi pratar om hur vi har det på vår
arbetsplats.
Vi erbjuder en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna mål utifrån
dina förutsättningar och förmågor.

Välkomna!
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Möbellagret
Möbellagret är en daglig verksamhet som hanterar kommunens
överskott av möbler. Efter översyn och eventuella reparationer
återanvänds möblerna i kommunens verksamheter.

Telefon: 0732-31 72 75 Besöksadress: Kanonvägen 3
Kristianstad

Vi har vår verksamhet i naturskönt område på gamla A3 området i Åsum.
Busshållplats finns precis utanför området. Vi delar lokal med tre andra
dagliga verksamheter.

Metoder
Vi har bildstöd för att tydliggöra dagens uppgifter. Vi jobbar efter en tydlig
schematavla och använder gemensam kalender under dagen.
Vi har genomgång av arbetsuppgifter på morgonen och eftermiddagen.
Arbetet är olika varje dag, på olika arbetsplatser.

För dig kan vi erbjuda
Ett omväxlande arbete både utomhus och inomhus.
Möbellagret: Vi hämtar och levererar Kommunens överskottsmöbler.
Vi använder vår möbelbuss eller lastbil. Till vår hjälp har vi olika hjälpmedel
som underlättar vårt arbete.
Vi jobbar med egen hemsida på kommunens intranät, där vi tar bilder på de
möbler vi får in och skriver text till dessa som vi lägger in på intranätet.
Intern Service: Vi hjälper olika verksamheter inom Funktionsstöd med olika
arbetsuppgifter, där ingår uppsättningar av White board och hyllor m.m.
Vi hjälper även till med att tömma förråd och mindre transporter.
Vi kör till olika adresser och samlar in textilier. I dessa moment ingår att
samla in textilierna i säckar som vi tömmer. Ingår data arbete.

Verksamhetens mål
Möbellagret är en daglig verksamhet som hanterar kommunens överskott av
möbler. Efter översyn och eventuella reparationer återanvänds möblerna i
kommunens verksamheter.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi erbjuder alla som vill, en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna
mål utifrån dina förutsättningar och förmågor.

Vi har återkommande arbetsplatsmöte i gruppen.
Varje dag har vi genomgång av dagens arbetsuppgifter.

Välkomna!
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Opus
Opus är en daglig verksamhet vars arbetsuppgifter är snickeriarbete,
hantverk, montering, städ och köksarbete. Opus riktar sig till dig som har
en intellektuell funktionsnedsättning.

Telefon: 044-13 63 37 Besöksadress: Lingenäsvägen 13
Kristianstad

Metoder
Tydliggörande pedagogik som schema och arbetsbeskrivningar.

För dig kan vi erbjuda
Snickeriarbeten:
Spika ihop lådor efter mallar, borrning av insektshotell och målning m.m.
Monteringsarbeten:
Montera ihop produkter, sätta på etiketter på produkter, packa dem i olika
förpackningar och ompackning av t.ex. skruvar.

Hantverk:
I hanverksgruppen tillverkar man egna saker som halsband, armband och
man kan sy och göra handarbeten.
Köket:
Här sköter man olika kökssysslor som utdelning av mat, bakning, diskning,
torka bord och städning.

Verksamhetens mål
Att man ska få meningsfulla och utmanande uppgifter som man kan utföra
med stöd av mallar, scheman, arbetsbeskrivningar och handledning. Detta
för att få en personlig utveckling och ett arbete man klara av och kan vara
stolt över.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
På Opus främjar vi delaktighet, självbestämmande och medbestämmande
genom att man kan påverka sin dag genom val, arbetsplatsmöte, pictostat
och genomförandeplansmötet.

Välkomna!
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Ork&Idé
Ork&idé, som är en daglig verksamhet för personer med AST/Asperger.
På Ork&idé arbetar du med kultur och media. Aktiviteterna bedrivs i olika
grupper.

Telefon: 044-13 48 60 Besöksadress: Väverigatan 2 B
Kristianstad

Metoder
I våra grupper arbetar vi salutogent. Det betyder att du får möjlighet att göra
det du är bra på.
Vi ger dig det stöd du behöver för att du skall kunna utveckla din förmåga
att klara så mycket som möjligt själv.
Vi arbetar också med något som kallas känsla av sammanhang (KASAM).
Det betyder att vi försöker göra arbetet på den dagliga verksamheten:
Begripligt: Vad skall göras?
Hanterbart: Hur skall det göras?
Meningsfullt: Varför skall det göras?

För dig kan vi erbjuda
Ett brett utbud av aktiviteter som bedrivs i våra olika grupper:
• Skapande grupp
• Vår tidning grupp
• Konstgrupp
• Digital grupp
• Social fredag grupp

Verksamhetens mål
Ork&idé har fokus på dina förmågor. Vi gör en plan tillsammans med dig så
att dina uppgifter passar din förmåga och dina önskemål. Det gör vi för att
du ska uppnå en så god arbetsförmåga som möjligt.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Du är med och gör ditt schema. Du kan göra olika val för din dag.
Långsiktigt används en genomförandeplan som du är med och utformar.
Arbetsplatsmötet är ett forum för dig och dina kamrater.
Arbetsmiljö och trivsel bedöms med Pict-O-Stat-mätning.

Välkomna!
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Rekonden
Rekonden riktar sig huvudsakligen till dig som har daglig verksamhet
inom socialpsykiatrin och behöver en lugnare och mer strukturerad
arbetsmiljö.

Telefon: 044-13 42 55 Besöksadress: Industrigatan 31
Kristianstad

Rekonden ligger i en industrilokal på Näsby industriområde med närhet till
lokaltrafik.
Metoder
På Rekonden arbetar vi med ett lågaffektivt bemötande. Detta för att skapa
en lugn och trygg miljö. Det är viktigt för oss att sträva efter att du ska få en
bra balans mellan krav och förmåga som kan leda till en ökad
självständighet i din sysselsättning.
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik genom att erbjuda individuellt
anpassade arbetsuppgifter som, vid behov, tydliggörs med visuella scheman
samt tidshjälpmedel.
TAKK, bildstöd, bildschema och samtalsmatta används vid behov för att
förtydliga samt stödja kommunikationen vilken ökar möjligheten till
delaktighet, trygghet och självbestämmande.

För dig kan vi erbjuda
Demonteringsarbete: vi får in hjälpmedel såsom rullstolar, rullatorer och
sängar från Hjälpmedelscentrum. Dessa hjälpmedel demonterar vi och gör
därmed en del av Hjälpmedelscentrums miljöarbete.
Tvätteriarbete: vi tvättar de kläder som skänks till Returbutiken och skall
säljas.
Legoarbete: vi får in lite olika legoarbeten. Det kan exempelvis vara
plastdetaljer som skall packas i påsar eller spannar där handtag skall
monteras eller papper som skall placeras i kuvert.
De flesta aktiviteter sker individuellt.
Rekonden har ett nära samarbete med andra dagliga verksamheter såsom
Saveko, Kanonen och Opus.

Verksamhetens mål
• Du skall känna att det är en meningsfull sysselsättning utifrån dina
specifika förutsättningar och ska leda till ökad självkänsla och
självkännedom.

• Verksamheten ska erbjuda dig stimulans, utveckling, daglig struktur och
social gemenskap efter dina önskemål och funktion.

• Den dagliga verksamheten ska anpassas till dina individuella behov,
med stöd av tydliggörande pedagogik, och utformas så att den stärker
din förmåga att leva ett självständigt liv.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi har regelbundna brukarundersökningar och arbetsplatsmöten för att du
ska kunna påverka samt känna dig delaktig på din arbetsplats.
Minst var 6:e månad uppdaterar vi genomförandeplanen tillsammans med
dig. Där fastställs dina personliga mål utifrån dina förutsättningar och
förmågor.
Verksamheten ska främja jämlikhet och goda levnadsvillkor samt
delaktighet i samhällslivet.

Välkomna!
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Saveko
Vi är en stor daglig verksamhet för dig med intellektuell
funktionsnedsättning. Vi finns på Stena recycling i Snårarp samt
Returum återvinningscentral på Ängamöllans industriområde.

Telefon: 044-13 63 25 Besöksadress: Annedalsvägen 20
Kristianstad

Metoder
Vi arbetar med motiverande samtal och tydliggörande pedagogik, bland
annat bildstöd.
Hos oss får du ett eget schema efter dina önskemål.

För dig kan vi erbjuda
Du kan arbeta på våra olika arbetsstationer utefter önskemål och intresse.
Stationerna är:
• Cykelomsorg
• Varuleverans
• Butik
• Uppackning
• Kök och Städ
• Återbruk
• Demontering
• Montering
• Strimla papper
• Mellangruppen på Returum

Verksamhetens mål
Saveko ska vara så likt ett vanligt arbete som möjligt. Vi arbetar mot tredje
part, och utför arbete åt Renhållningen och Stena recycling. Du behöver
kunna arbeta både självständigt och i grupp.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi erbjuder alla som vill, en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna
mål utifrån dina förutsättningar och förmågor.
Vi har frukostmöte varje måndag tillsammans. Varannan månad har vi också
arbetsplatsmöte.

Välkomna!
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Skattecaféet
Skattecaféets dagliga verksamhet som är integrerad på Skatteverket i
Kristianstad. Verksamheten riktar sig till dig som har en intellektuell
funktionsvariation eller NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar).

Telefon: 044-13 28 49 Besöksadress: Spannmålsgatan 1
Kristianstad

Metoder
Vi använder bildstöd som tydliggörande till schema och recept.
TAKK (tecken som alternativ och kompletterande kommunikation) är en
naturlig del i vardagen.

För dig kan vi erbjuda
Cafè sysslor såsom baka, bre frallor, förbereda luncher, diska, brygga kaffe
och stå i kassan.

Verksamhetens mål
Att du ska kunna känna dig trygg i ditt arbete. Vi arbetar efter att anpassa
arbetet till varje individs behov och förmågor. Du ska utvecklas i din takt och
tillsammans arbetar vi för att öka din självständighet och hjälpa dig komma
vidare på individintegrerad verksamhet om så är din önskan.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
På Skattecaféet främjar vi delaktighet, självbestämmande, och
medbestämmande genom att du är med och påverkar hur din arbetsdag ska
se ut genom schemaläggning på morgonsamling.
Vi har regelbundna arbetsplatsmöten och individuella samtal vid behov.
Du har genomförandeplansmöte, där du sätter upp dina egna mål utifrån
dina förutsättningar och behov.
Pict-o-stat undersökningar genomförs vartannat år, då du svarar på en enkät
om hur du har det på din arbetsplats.

Välkomna!
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Skulptören
Resurscenter Skulptören är en daglig verksamhet för personer med
omfattande funktionsnedsättningar. Vi har även en grupp som arbetar i
köket med bland annat lunchservering och städuppgifter.
Upplevelsedelen erbjuder även deltagare med assistans tillgång till de
anpassade rummen.

Telefon: 044-13 63 34 Besöksadress: Agda Holsts väg 1
Kristianstad

Vår inriktning är sinnesstimulering enligt Snoezelen-metoden. Vi erbjuder
sinnesupplevelser dels i vår upplevelsedel där vi har speciellt utformade
Snoezelenrum, men även genom exempelvis musik, rullstolsdans, taktil
beröring, bad och skapande aktiviteter.
Vår trädgård och naturen i närområdet skapar möjligheter för oss att arbeta
aktivt med sinnesstimulering både i inomhusaktiviteter men även i
utomhusaktiviteter.
Personer som har daglig verksamhet erbjuds aktiviteter och
sinnesstimulering anpassad efter sina behov, förutsättningar och intressen.
Vi arbetar med AKK, alternativt och kompletterande kommunikation för att
stärka personens möjlighet till kommunikation.

Vi har en fast struktur på arbetsdagen och varje person har ett individuellt
schema som tydliggör dagens aktiviteter. Aktiviteterna som vi erbjuder ger
stor valmöjlighet och sker i grupp eller individuellt.
Vi vill ge möjligheter och skapa förutsättningar för personer att utvecklas,
vara delaktiga och skapa en miljö där man kan känna trygghet och glädje.

Upplevelsedelen Skulptören
Skulptörens upplevelserum och upplevelseträdgård är uppbyggda enligt
Snoezelenmetoden. Metoden erbjuder sinnesstimulering i särskilt utformade
miljöer kopplat till ett speciellt förhållningssätt.
Miljön ska vara annorlunda, spännande och locka till delaktighet i aktivitet
eller avslappning. Att få uppleva tillsammans med en engagerad medföljare
stimulerar sinnen, känslor, kommunikation och kreativitet.
Vem får besöka upplevelserummen
Vuxna personer tillhörande personkrets 1 eller 2 enligt LSS eller barn med
funktionsnedsättning som är boende i Kristianstads kommun och är i behov
av sinnestimulerande miljöer. Besöken sker tillsammans med person som
genomgått vår kostnadsfria introduktionsutbildning.
Besöken i upplevelserummen är kostnadsfria.
Upplevelserummen kan bokas måndag-fredag av daglig verksamhet,
personer med personligassistans, skola och habiliteringen.
Du bokar tid genom att ringa till Maria Svantesson.
Introduktion
Vår introduktionsutbildning varar tre timmar och vi har fem
utbildningstillfällen per år.
På grund av renovering av vår verksamhet som väntas vara klar i april 2021
kan vi inte erbjuda introduktionutbildning under denna period.
Anmälan till introduktionsutbildning
Carina Friberg tar emot anmälan till introduktionsutbildningen. Du kan
anmäla via e-post eller telefon.
Studiebesök
Vi tar emot studiebesök i Upplevelsedelen en torsdagseftermiddag i
månaden. Ring Maria Svantesson för att boka tid.





Snälltågsvägen
Snälltågsvägen 74:s verksamhet, inriktar sig till dig som är ung och har
fått en demens/ kognitiv sjukdomsdiagnos. För att komma till oss krävs
att du har en diagnos före 65 års ålder, samt ett beslut från din
handläggare att du tillhör personkrets 2. Du kan få vara här till du fyller
68 år.

Telefon: 0728-85 78 28 Besöksadress: Snälltågsvägen 74
Kristianstad

Metoder
Vi erbjuder schema som tydliggör din arbetsdag.

För dig kan vi erbjuda
Gemensamma aktiviteter. Naturen är i fokus och inga förkunskaper krävs.
Vi har förmiddags- och eftermiddagsgrupper. Vi kommer överens vad som
passar dig/gruppen bäst, beroende på ork och möjligheter, allt för att alla
ska få ut så mycket som möjligt av verksamheten.

Förmiddagsgruppen är mer fysiskt aktiv. Vi har en buss som tar oss ut på
promenader i naturen. Vi besöker fina ställen i vår omgivning, samt
museum, naturum och utställningar, och bibliotek m.m.
Vi beställer lunch som vi äter tillsammans innan ni sedan avslutar dagen här.
Eftermiddagsgruppen har lugnare aktiviteter. Vi är främst i vår fina lokal och
trädgård. Vi gör olika aktiviteter. Det kan vara att baka, vara kreativ med
olika slags pyssel efter säsong och årstid, spela spel, måla, musik, eller
kanske högläsning. Vi har en trevlig stund och så fikar vi tillsammans.

Verksamhetens mål
Vi arbetar för att du ska kunna få delta i anpassade meningsfulla aktiviteter,
att du får vara en del i en gemenskap, få trygghet och glädje samt bra
rutiner.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi har tillsammans en dialog på aktiviteter vi kan göra. Vi planerar en vecka i
taget, vi gör genomförandeplan och samtalsmatta.

Välkomna!
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Spektrum
Spektrum är en daglig verksamhet för personer med
funktionsnedsättning som använder alternativ och kompletterande
kommunikation. Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, för att göra
dagen hanterbar, begriplig och meningsfull.

Telefon: 044-13 25 69 Besöksadress: Videllsgatan 6C
Kristianstad

Spektrum ligger centralt beläget med närhet till både naturområde och
Kristianstad centrum.

Metoder
Vi arbetar för att utveckla kommunikation och samspel. AKK (Alternativ och
kompletterande kommunikation) spelar en stor roll i vårt arbete. Vi jobbar
med olika hjälpmedel för kommunikation som kommunikationstavlor,
kommunikationsdatorer. Vi jobbar med tydliggörande pedagogik med
individanpassade scheman och arbetsordningar och tidshjälpmedel.

För dig kan vi erbjuda
• Pedagogiska aktiviteter bland annat med hjälp av datorer och surfplattor
• Sinnesupplevelser
• Rörelse i form av promenader, idrott och cykling.
• Musik och rytmik
• Kommunikation med GAKK och TAKK
• Gruppaktiviteter
• Legoarbeten
Aktiviteterna sker i största utsträckning i grupp men vi erbjuder även enskild
aktivitet.

Verksamhetens mål
Spektrum jobbar för att deltagarna ska vara mer delaktiga i sin dag på sin
dagligverksamhet.
Spektrum främjar en mer hälsosam livsstil genom erbjuda fysiska aktiviteter.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
På spektrum får du vara med och bestämma vad du vill jobba med på din
dagliga verksamhet genom din genomförandeplan och direkta val under
arbetsdagen.
Vi använder oss av samtalsmatta och arbetsplatsmöte (APM) där du
ytterligare kan påverka vad som ska hända på Spektrum.
Självständighet, samverkan och medbestämmande är viktigt på Spektrum.

Välkomna!
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Tollarps aktivitetshus
Vi är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har en intellektuell
funktionsnedsättning och tycker om att jobba i grupp.

Telefon: 0733-13 42 42 Besöksadress: Särlagatan 3
Tollarp

Metoder
Vår inriktning är kommunikation där vi använder oss av allas olika sätt att
kommunicera ex: AKK TAKK, widgit & foto.
Vi arbetar strukturerat med individuella scheman med de bildstöd som du
använder i din kommunikation.

Aktiviteter som vi erbjuder är följande
• Spel/kommunikation
• Data
• Hantverk

• Bak/ köksaktivitet
• Promenad med mål
• Roliga timmen
• Högläsning
• Olika musikaktiviteter
• Tovertafel- Stimulerings spel
• Mysaktivitet
• Rörelse
Vi inriktar oss på gruppaktiviteter där du får möjlighet till samspel med andra
deltagare & använda dig av ditt eget kommunikationssätt.

Verksamhetens mål
Våra ledord är – Kommunikation- Glädje- Respekt- Struktur
När alla förstår vad du säger och vi kan samtala med varandra, känner man
sig glad och respekterad.
Struktur i vardagen med individuella schema, skapar trygghet och detta
jobbar vi aktivt med på Tollarps Aktivitetshuset.

Delaktighet- självbestämmande- medbestämmande
Vi ger dig möjlighet att bestämma hur dina dagar ska se ut på Tollarps
Aktivitetshuset, vi använder samtalsmatta för att tydliggöra valen.
Arbetsplatsmöten som vi har var sjätte vecka är deltagarnas möte, där ni
bestämmer vad ni vill ta upp & prata om. På dessa möten påverkar du din
arbetsplats.
För att kunna påverka arbetsmiljön på jobbet kan man välja att vara med på
Pict-O-Stat mätning, där du svarar på frågor om hur just du känner det på
din arbetsplats.

Välkomna!
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Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen är en daglig verksamhet för personer med intresse av
att sköta park och trädgård. Målsättningen är att skapa en rolig och
meningsfull sysselsättning som utförs efter individuell förmåga och som
ska leda till ökad självkänsla och självkännedom.

Telefon: 0733-13 62 07 Besöksadress: Kanonvägen 3
Kristianstad

Vi har vår verksamhet i naturskönt område på gamla A3 området i Åsum.
Busshållplats finns precis utanför området. Vi är delar lokal med tre andra
dagliga verksamheter.

Metoder
Vi har bildstöd till hjälp för att tydliggöra dagens uppgifter. Vi jobbar efter en
tydlig schematavla under dagen.
Vi har genomgång av arbetsuppgifter på morgonen och på eftermiddagen.
Arbetet är olika varje dag, på olika arbetsplatser.

För dig kan vi erbjuda
Ett omväxlande arbete både utomhus och inomhus. Under utomhussäsong
klipper vi gräs, lukar rabatter, räfsar och rensar plattor. Vi använder både
åkgräsklippare och vanlig gräsklippare.
Vi har återkommande maskinvård och bilvård.
Under vintersäsong har vi skötsel av trädgårdsmöbler och viss renovering av
dessa.
Vi åker ut till våra arbeten med bil och släp.
Vi tillhandahåller arbetskläder och skor som vi jobbar i.

Verksamhetens mål
Målsättningen är en rolig och meningsfull sysselsättning som utförs efter
individuell förmåga och ska leda till ökad självkänsla och självkännedom.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi erbjuder alla som vill, en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna
mål utifrån dina förutsättningar och förmågor.
Vi har återkommande arbetsplatsmöte i gruppen. Varje dag har vi
genomgång av dagens arbetsuppgifter.

Välkomna!
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Vi möts i kulturen
Kulturverksamheten är en kommunal daglig verksamhet inom LSS, som
erbjuder en mängd olika kulturaktiviteter flera gånger i veckan, för
människor med funktionsvariationer.

Telefon: 044-13 69 95 Besöksadress: Artillerivägen 7
Kristianstad

"Vi möts" är samlingsnamnet för alla våra aktiviteter. http://www.vimots.se
Kulturverksamheten driver också ambulerande kulturverksamhet ute på
andra dagliga verksamheter.
Vi erbjuder människor med funktionsvariationer möjligheter att
• arbeta som kulturarbetare
• uppleva och utöva kultur på arbetstid
• uppleva och utöva kultur på fritiden
I samarbete med Kulturhuset Barbacka, Studieförbundet Vuxenskolan samt
Kristianstads Fritidsgårdsforum skapar vi kreativa mötesplatser.
Samlingsnamnet är ”VI MÖTS”. Och finns både på Facebook samt som
hemsida.

Metoder
Genom att utgå från människors förmågor ökar människors förmågor.
"Jag kan" ger möjlighet till växande.
Alla människor är lika värda.
Alla människor har samma rättighet.
Människor med funktionsvariationer har rätt att uppleva och utöva kultur.
Vår grundidé är närvaro, delaktighet och utmaning.
Rutiner är viktiga.

För dig kan vi erbjuda
Ett brett utbud av kulturaktiviteter såsom; musik, drama, dans, skapande,
konst, scenframträdanden, kulturmötesplatser samt kulturläger på
sommaren.

Verksamhetens mål
• deltagarna ska uppleva och få möjlighet att prova på olika sorters
kulturuttryck

• var och en ska få möjligheten att uppleva glädjen i att skapa tillsammans
• att hen är viktig i skapandet
• spänningen i att bli utmanad
• att möjliggöra och bejaka personlig utveckling för varje enskild deltagare
• att öppna upp för nya insikter både på ett konstnärligt och ett mänskligt
plan

• vi uppmuntrar rörelse som inslag i våra aktiviteter

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Varje aktivitet startas med planering och genomgång. Här får varje deltagare
lyfta fram sina egna tankar och åsikter.
Vi bestämmer så mycket vi kan tillsammans.
Alla ska ha rätt att få höras, synas och respekteras.
Välkomna!
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