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För att du som är i behov av eller har daglig
verksamhet enligt LSS ska veta vilken hjälp
du kan förvänta dig har socialnämnden
fastställt detta kvalitetsåtagande.
Kvalitetsåtagandet har arbetats fram i dialog
mellan brukare, anhöriga, gode män, politiker
och personal.

•

du får prova olika delar inom dagliga
verksamheten utifrån dina önskemål.

•

betala ut habiliteringsersättning utifrån
närvaro.

•

du får, om så önskas, stöd och hjälp med
överklagande vid avslag.

Vi vill informera dig om att de uppgifter du lämnar registreras och därmed blir offentliga. Det innebär att den som begär
det har rätt att ta del av uppgifterna. Läs mer om offentlighetsprincipen och personuppgiftslagen på karlskoga.se.

Därför kvalitetsåtagande

du är delaktig i planering och
genomförande av insatsen.

Telefon:

Sysselsättningen finns hos arbetsgivare som
verkar i Karlskoga. Verksamheten finns både
inom mindre arbetslag och som enskilda
platser.

•

E-post:

Den dagliga verksamheten ska utformas och
anpassas så att miljön är utvecklande och
integrerande för den som deltar.

starta den dagliga verksamheten inom två
månader efter beviljad insats.

Adress:

Verksamheten utformas utifrån individens
förutsättningar så att sysselsättningen blir
meningsfull och varierad. Individens
önskemål och behov är vägledande.

•

Namn:

Den dagliga verksamheten är en insats för att
stärka den personliga utvecklingen och för att
få ökad delaktighet i samhället.

påbörja utredningen inom 14 dagar efter
ansökan.

Om du vill att vi kontaktar dig, behöver du fylla i namn och adress, e-postadress eller telefonnummer.

Personer i yrkesverksam ålder som saknar
förvärvsarbete och inte utbildar sig kan få
sysselsättning i daglig verksamhet. Daglig
verksamhet vänder sig till personer som tillhör
personkrets 1 eller 2 enligt LSS.

•

Om du anser att vi inte håller vad vi har åtagit oss, ber vi dig skriva ner dina synpunkter på denna talong och skicka in
den till oss. Vi uppskattar om du textar. Du kan även lämna din synpunkt på: www.karlskoga.se/tyckomkarlskoga

Daglig verksamhet inom LSS

Vi åtar oss att...

Vi vill bli bättre! Hjälp oss genom att lämna dina synpunkter.

LSS = Lagen om stöd och service till
vissa funktionshindrade

