
D
aglig

verksam
het

Producerande

Bilder från Kreatörernas vinter utställning 2022 Tryck Ork&Idé 2022



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

Telefon: 0734-69 80 24 Besöksadress: Kanonvägen 3
0734-69 80 25 291 63 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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Gärdskan, daglig verksamhet
Välkommen till daglig verksamhet Gärdskan som finns i Åhus. I samma
hus finns polis, hemtjänst och bibliotek. Här finns även en mötesplats
och ett café som drivs av frivilligarbetare.

Metoder
Vi är en producerande verksamhet som arbetar på ett pedagogiskt sätt och i
ett lugnt tempo.
Vi anpassar dagen efter dina önskemål och förutsättningar.
Ibland arbetar vi i grupp, men även enskilt arbete om du önskar det.

För dig kan vi erbjuda
• Monteringsarbete
• Paketering
• Skapande
• Promenader
• Spel

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.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Därför erbjuder vi:

• Genomförandeplan upprättas efter dina behov, mål och intressen för din
dagliga verksamhet.

• 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.

• Brukarundersökning är en enkätundersökning om din trivsel och miljö i
din verksamhet.

Telefon: 044-13 28 71 Besöksadress: Järnvägsgatan 7
296 31 Åhus





Bilomsorgen
Bilomsorgen är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har
beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL.

Telefon: 044-13 63 26 Besöksadress: Lägsta punktens väg 5
291 54 Kristianstad

På Bilomsorgen arbetar vi med att tvätta och städa kommunens fordon.
Vi hjälper Dagligverksamhets 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 städ delen 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 likt 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!



Bilvård

Gruppaktivitet

Arbete Arbetsmiljö

Självständig aktivitet Lokal

Bilomsorgen

Delaktighet

Tvätta bilar FikaleveranserStäda bilens
insida

Köksarbete Höga ljud Hörselskydd Schema

Dammsuga
i bilarna

Städ-
uppgifter

Sophantering Bilhall Arbetskläder Genomförande-
plan

Arbetsplats-
möte

Brukar-
undersökning



Café Barbacka
Café Barbacka är en daglig verksamhet för dig som har beslut enligt LSS
och sysselsättning enligt SoL. Café Barbacka är ett café som ligger i
Kulturhuset Barbacka i centrala Kristianstad.

Telefon: 044-13 65 99 Besöksadress: Barbackagatan 12
291 32 Kristianstad

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

Metoder
Vi jobbar efter individuella schema och fördelar arbetsuppgifterna som ska
göras under dagen.
Vi har arbetsbeskrivningar för varje arbetsuppgift som ska utföras.
Vi har tydliga recept med bild- och fotostöd.

För dig kan vi erbjuda

• Café sysslor, såsom tillaga lättare luncher, bakning av bröd och kakor.
Tillagning av olika maträtter.

• Finns ett stort kök för matlagning och bakning.
• Stå i kassa, servera kunder. Sköta disk och städning av caféet.
Tvätt av arbetskläder samt promenader.

• Vi har samarbete med övriga caféer, då vi lämnar och hämtar varor
hos varandra.

• Vi tillhandahåller arbetskläder.

Verksamhetens mål
Att du ska kunna känna dig trygg i ditt arbete. Vi arbetar efter att anpassa
arbetet till var och ens individs behov och förmågor. Du ska utvecklas i din
takt och tillsammans arbetar vi för att öka din självständighet.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi har arbetsplatsmöte kontinuerligt, där du är delaktig och får inflytande i
din dagliga sysselsättning.
Vi gör Genomförandeplan, där du själv kan sätta upp ditt mål utifrån dina
förutsättningar och behov.
Vartannat år görs en brukarundersökning om hur du trivs i din dagliga
sysselsättning.

Välkomna!
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Café Finland
Café Finland är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har
beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Caféet är öppet för
allmänheten men våra arbetsuppgifter är till stor del att ordna
konferensfika till andra kommunala arbetsplatser.

Telefon: 044-13 48 59 Besöksadress: Pråmgatan 6
291 50 Kristianstad

Metoder
Vi arbetar utifrån var och ens behov och förutsättningar.
Vi främjar delaktighet och självbestämmande.
I samband med frukost planerar vi med hjälp av bilder ut dagens sysslor där
du är med och påverkar hur din arbetsdag ska se ut.
Vi använder oss av bildstöd, skrivna mallar och tecken som stöd.

För dig kan vi erbjuda
Våra arbetsuppgifter är att förbereda frukostbeställningar, koka kaffe, baka,
diska, servera, kassatjänstgöring med mera.

Verksamhetens mål
Verksamhetens mål är att erbjuda en meningsfull sysselsättning och att öka
självständigheten för att komma vidare på individ integrerad verksamhet om
du så önskar.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi har APM – arbetsplatsmöte kontinuerligt.
Vi upprättar en genomförandeplan som vi uppdaterar minst två tillfällen
årligen utifrån våra deltagare.
Brukarundersökningar genomförs regelbundet.

Välkomna!





Café Polisen
Café Polisen är Polisernas matsal i Kristianstad. Vi serverar frukost, 2
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,
291 80 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.
Brukarundersökning, är en enkät om hur du upplever ditt stöd på
arbetsplatsen och genomförs vartannat år.

Välkomna!
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Café Rådhuset
Café Rådhusets är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har
beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL.

Telefon: 044-13 53 44 Besöksadress: Västra Storgatan 12
291 32 Kristianstad

Metoder
Vi använder schema med bild och text. Tydliggörande pedagogik, till exempel
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 mm.
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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Ditt & Datt
Ditt & Datt är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut
enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. 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.

Telefon: 044-13 63 23 Besöksadress: Östra Storgatan 21
291 32 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!



Ditt & Datt

Gruppaktivitet

Arbete Arbetsmiljö

Självständig aktivitet Lokal Delaktighet

Schema

Genomförande-
plan

Arbetsplats-
möte

Utställning Ateljé

Arbetsrum

Skaparglädje

Brodera

Måla/RitaÅtervinning

Rörelse Utflykt Sticka/Virka Försäljning

Brukar-
undersökning



Fixarna
Vi hjälper pensionärer och personer med funktionsnedsättning med
enklare saker i deras hem. Vi har inte möjlighet att köra iväg skräp o
annat till tex återvinningscentraler.

Telefon: 044-13 20 88 Besöksadress: Kanonvägen 3
291 63 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 mm.

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: Maxi Kristianstad
Sjöcronas gata 7
291 53 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 brukarundersökning, 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: Vattentornsvägen 9
291 32 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
arbetsmarknaden 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!





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

Telefon: 0738-53 25 72 Besöksadress: Kanonvägen 3
291 63 Kristianstad

Vi har vår verksamhet i naturskönt område på gamla A3 området i Åsum.
Busshållplats finns precis utanför området. Vi är samlokaliserade med
3 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,
vedhantering, soptömning, plocka skräp, ser till att det är fint vid grill och
vindskyddsplatserna, gräsklippning, trimmar, klipper grenar och buskar.
Vi underhåller Skåneleden i Kristianstads 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!



Kanot- och
vandringsleden

Gruppaktivitet

Arbete Arbetsmiljö

Självständig aktivitet Lokal Delaktighet

Schema

Genomförande-
plan

Arbetsplats-
möteUtemiljöKratta

Städuppgifter Klippa gräsHålla snyggt
vid lägerplatser

Hålla snyggt på
vandringsleden Matsäck

Fylla på ved Plocka skräp
Transporter
mellan

uppdragen

Arbetskläder

Promenader

Brukar-
undersökning



Kompassen
Till oss är du välkommen om du ansökt och fått insatsen Daglig
verksamhet enligt LSS eller SoL beviljad.

Telefon: 0733-13 63 24 Besöksadress: Vattentornsvägen 9
291 32 Kristianstad

För dig kan vi erbjuda
Stöd och hjälp för att ta reda på vilken verksamhet som passa just dig.
Vi kan erbjuda arbetsuppgifter på Kompassen för dig som vill prova innan du
bestämmer dig för verksamhet.
Vi erbjuder studiebesök på olika dagliga verksamheter som du är
intresserad av.
Vi har även öppet för dig som bara vill komma och dricka en kopp kaffe,
möjlighet att lämna din tidrapport eller prata några ord om din
sysselsättning.

Metoder
Genom samtal och praktiskt arbete tydliggör vi tillsammans dina styrkor och
förmågor. Planeringen och arbetet på Kompassen läggs upp utifrån ditt
önskemål.

Verksamhetens mål
Målet är att erbjuda dig en meningsfull sysselsättning utifrån dina
förutsättningar och förmågor.

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande
Vi erbjuder dig en genomförandeplan, där du sätter upp dina egna mål för
en meningsfull sysselsättning och vilket stöd du önskar.
Vi har öppet måndag – fredag, klockan 09.00-12.00 och 13.00-15.00

Välkomna!

Per-Ola Ohlsson

Arbetskonsulent

0733-13 56 65

Fler kontakter

Marina Olsson

Arbetskonsulent/Samordnare

0733-13 54 61

Stefan Eriksson

Arbetskonsulent

0733-13 63 24





Lyktangruppen
Lyktangruppen är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har
beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Vi samarbetar med
Ateljé Lyktan i Åhus, och arbetar i en avskild del av fabriken.
Vårt arbete styrs av arbetsorder från Ateljé Lyktan.

Telefon: 0724-67 86 82 Besöksadress: Fyrvaktaregatan 7
296 81 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!



Ateljé Lyktan

Gruppaktivitet

Arbete Arbetsmiljö
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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 är samlokaliserade med 3
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.
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!
Öppet lager
Vi har öppet i vårt lager på onsdagar förmiddag mellan 9:30-11:30 och
eftermiddag mellan 13:00-15:00. Då går det bra att komma för att titta på
möblerna.
Adressen till lagret är Haubitsvägen, A3 området.
Vi kommer att köra ut till era verksamheter för att hämta eller lämna möbler,
detta gäller dörr till dörr.
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Opus
Opus är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut enligt
LSS eller sysselsättning enligt SoL. Opus är en daglig verksamhet vars
arbetsuppgifter är snickeriarbete, hantverk, montering, städ och
köksarbete.

Telefon: 044-13 63 37 Besöksadress: Lingenäsvägen 13
291 35 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.

Skapande:
I skapandegruppen använder vi vår fantasi, glädje och skaparlust. Här kan
man prova olika tekniker. Till exempel virka, pärla, sy, brodera, måla, skriva
och fotografera. Här jobbar du både enskilt och i grupp.

Köket:
Här sköter man olika köks sysslor 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,
brukarundersökning och genomförandeplansmöte.

Välkomna!
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Ork&Idé
Ork&idé är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut
enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. På Ork&idé arbetar du med
kultur och media. Aktiviteterna bedrivs i olika grupper.

Telefon: 044-13 48 60 Besöksadress: Väverigatan 2 B
291 54 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 brukarundersökning.

Välkomna!
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Rekonden
Vi är en daglig verksamhet som riktar oss huvudsakligen till dig som
ingår inom socialpsykiatrin och behöver en lugnare och mer strukturerad
arbetsmiljö.

Telefon: 044-13 42 55 Besöksadress: Industrigatan 31
291 36 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!



Rekonden
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Saveko
Saveko är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har beslut
enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Vi är en stor daglig
verksamhet som finns på Stena recycling i Snårarp samt Returum
återvinningscentral på Ängamöllans industriområde.

Telefon: 044-13 63 25 Besöksadress: Annedalsvägen 20
291 63 Kristianstad

Metoder
Vi arbetar med motiverande samtal och tydliggörande pedagogik, utefter
varje individs behov

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 och 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 3:e
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 Tisdag tillsammans. Varannan månad har vi också
arbetsplatsmöte.

Välkomna!
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Saveko butiken
Saveko butiken hette tidigare Returhuset. Saveko butiken är en second
hand butik som ligger på Kretsloppsparken i Snårarp. Butiken bedrivs
som en daglig verksamhet för dig med LSS- eller SoL-beslut

Telefon: 044-13 63 25 Besöksadress: Annedalsvägen 20
291 63 Kristianstad

Vi har butiken öppen följande tider:

Ti-To kl. 10.00-15.30

Fre kl. 10.00-12.00

VÄLKOMNA!

All information finns även på Facebook och Instagram, se savekokristianstad

Arbetsuppgifterna i butiken består av att ta hand om kunderna och att sälja
varor. I uppgifterna ingår också att hämta, ta emot, packa upp, diska och
prismärka det som har skänkts.

Vi säljer även saker som vi har gjort om genom återbruk och
återanvändning.

Saveko/butiken samarbetar med Renhållningen Kristianstad.

När butiken öppnar normalt kommer öppettiderna att läggas ut i
kontaktrutan längre ner på sidan. Avvikelser kan förekomma i samband
med utbildning och personalmöten. Information lämnas då här nedan, på
Returhusets Facebooksida och genom skyltning i butiken.

Fredrik Olsson

Samordnare

044-13 63 25

Fler kontakter





Saveko cykel
Saveko cykel renoverar och reparerar cyklar åt kommunen.
Vi är en del av Saveko.

Telefon: 0733-13 51 43 Besöksadress: Annedalsvägen 20
291 63 Kristianstad

Från och med den 1 oktober 2022 kommer vi inte att erbjuda reparationer
till privatperoner!

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

Försäljning av cyklar sker under butikstid i butiken på saveko.
Jon Svensson

0733-13 51 43

Fler kontakter

Öppettider

Tis-Tors 10:00—15:30

Fre 10:00—12:00





Skattecaféet
Skattecaféet är en daglig verksamhet som riktar sig till dig som har
beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL. Skattecaféet är
integrerad verksamhet på Skatteverket i Kristianstad.

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 var och ens 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.
Brukarundersökning genomförs vartannat år, då du svarar på en enkät om
hur du upplever ditt stöd i verksamheten.

Välkomna!
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Skulptören kök
Skulptörens köksgrupp har en central funktion i vår verksamhet, gruppen
jobbar med olika servicefunktioner i huset. I gruppen möter du många
olika personer som besöker våra olika verksamheter i huset.

Telefon: 044-13 50 00 Besöksadress: Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad

Metoder
Vi arbetar med tydliggörande pedagogik, AKK (alternativ och
kompletterande kommunikation), samtalsmatta och lågaffektivt bemötande.

För dig kan vi erbjuda
Skulptören erbjuder en individuell planering utifrån de olika aktiviteter vi
erbjuder både individuellt eller i grupp såväl inne som ute.

Exempel på aktiviteter:
Servera lunch
Brygga kaffe
Diska
Städa
Tvätt
Baka
Plocka upp varor
Kiosk
Rörelse & träning

Verksamhetens mål
Skulptörens mål är att erbjuda ett stort utbud av stimulerande och
meningsfulla aktiviteter i en trygg miljö, som leder till utveckling, glädje och
gemenskap.

Delaktighet-självbestämmande-medbestämmande

Delaktighet- självbestämmande-medbestämmande är lika viktiga och
präglar vårt dagliga möte med dig.
Vi erbjuder alla en genomförandeplan och möjlighet att påverka utifrån
individuell förmåga. Gruppen har regelbundna arbetsplatsmöten och erbjuds
möjlighet att delta i brukarundersökning.





Trädgårdsgruppen
Trädgårdsgruppen är en daglig verksamhet för personer med intresse av
park och trädgårdsskötsel. 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
291 39 Kristianstad

Vi har vår verksamhet i naturskönt område på gamla A3 området i Åsum.
Busshållplats finns precis utanför området. Vi är samlokaliserade med 3
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 daglig verksamhet som riktar sig till dig som
har beslut enligt LSS eller sysselsättning enligt SoL och komplement till
övriga verksamheter. Vi erbjuder olika kulturaktiviteter flera gånger i
veckan.

Telefon: 044-13 65 98 Besöksadress: Barbackagatan 12
291 32 Kristianstad

"Vi möts" är samlingsnamnet för alla våra aktiviteter. webblänk: Vi möts i
kulturen
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!



Vi möts i kulturen

Gruppaktivitet

Arbete Arbetsmiljö

Gruppaktivitet ute i
Verksamheterna Lokal Delaktighet

Schema

Genomförande-
plan

Information
med bildstödBarbackaDrama

SkapandeVi möts i
musiken

Pod - Radio

Musikverkstad MusikMusikgrupper Ute i olika
verksamheter

Brukar-
undersökning



V.i.P - Viktig intressant person
V.i.P står för Viktig intressant Person och är en våldsförebyggande kurs
som också stärker självkänslan. V.i.P-programmet är till för dig med
intellektuell funktionsnedsättning eller psykiska funktionsvariationer.

Telefon: 044-13 50 00 Besöksadress: Rådhus Skåne
Västra Storgatan 12
291 80 Kristianstad

V.i.P-programmet är för dig som vill träna på att uttrycka dig och bli
medveten om dina känslor.

Genom att bli:
• medveten om dina känslor
• att träna på att sätta gränser
• lära dig om våldets olika uttryck
• kan det bli lättare att göra bra val i olika situationer.
Syftet är att förebygga att du utsätts eller utsätter andra för våld i nära
relationer.
V.i.P-programmet är 2 timmar per gång vid 12 tillfällen. Kursen hålls av två
ledare. De som identifiera sig som män och de som identifierar sig som
kvinnor går i olika grupper.

Vill du gå en V.i.P kurs?
Mer information om vårens kurser kommer att publiceras senare.
Du kan antingen anmäla dig via formuläret nedan eller få hjälp av personal
på daglig verksamhet eller hemma.
Är du och dina grannar eller arbetskamrater nyfikna? Vill ni veta mer kan ni
bjuda in någon av V.i.P-ledarna. De kan berätta mer om vad det handlar om.

För mer information, kontakta:
Sofie Svensson, samordnare
E-post: sofie.johansson@kristianstad.se
Tfn: 044-13 21 37

Sofie Johansson

Stödpedagog

044-13 21 37

Fler kontakter









Per-O
la
O
hlsson

Arbetskonsulent

0733-13
56

65

Viarbetarpå
Kom

passen

M
arina

O
lsson

Arbetskonsulent/Sam
ordnare

0733-13
54

61

Anna-Lena
Johnsson

Övergripande
stödpedagog

Telefon:0724-67
83

42

Stefan
Eriksson

Arbetskonsulent

0733-13
63

24

Besöksadress:
Vattentornsvägen

9,
291

32
Kristianstad


