
Daglig verksamhet  

 

 

Att ha ett arbete är viktigt för de flesta människor. 

När du har ett arbete tjänar du pengar, 

men du är också en del av en gemenskap och 

har någonting meningsfullt att göra. 

 

Om du har en funktionsnedsättning kanske du 

inte klarar av ha en vanlig anställning. 

Du kanske behöver ett arbete eller 

en syssla som är anpassad efter dina behov  

och din förmåga. 

Det kan du få genom daglig verksamhet. 

 

Daglig verksamhet är olika aktiviteter som kan 

hjälpa dig att utvecklas. 

Ett mål med daglig verksamhet kan vara att du 

ska utvecklas så mycket att du sedan kan få 

en anställning på en arbets-plats. 

I Vilhelmina finns daglig verksamhet på 



dagcenter på Tingsgatan 7. 

 

Du har rätt till daglig verksamhet om du 

har en utvecklingsstörning, autism eller  

något autism-liknande tillstånd. 

Du har också rätt till daglig verksamhet om du 

fått en hjärnskada i vuxen ålder som  

påverkar din förmåga att förstå eller  

göra vissa saker. 

Hjärnskadan kan bero på en olycka, yttre våld  

eller någon sjukdom. 

Det är Lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, LSS, 

som säger att du har de här rättigheterna. 

 

 

Om dagligverksamhet, Jobb@ i 

Vilhelmina 

 

På Jobb@ finns personal som ger dig  

hjälp och stöd. 

Det finns också olika hjälpmedel som gör det  



lättare för dig att göra vissa arbetsuppgifter eller  

kommunicera med andra människor. 

 

På Jobb@ ska du få göra något som du 

tycker om att göra. 

Du ska känna dig trygg och att du blir accepterad  

precis som du är. 

 

När du är på Jobb@ tillhör du en grupp.  

Gruppen planerar och gör aktiviteter tillsammans. 

Men du kan också vara med i andra grupper  

på vissa aktiviteter, 

till exempel när flera personer ska hjälpas åt  

i köket med att laga mat eller diska. 

 

På Jobb@ kan du också göra saker ensam, 

till exempel om du vill använda datorn,  

skriva dagbok eller göra något hantverk. 

 

Alla på Jobb@ har individuella mål. 

Det betyder att varje person på Jobb@ har 



egna mål. 

Du kan till exempel ha mål för vad du ska göra  

för att kunna utvecklas. 

Dina mål är en viktig grund för  

allt du gör på Jobb@. 

 

 

Gör en ansökan 

 

För att få delta i verksamheten på Jobb@  

måste du göra en ansökan.  

Det är handläggar-enheten inom kommunens  

äldre- och handikappomsorg som har hand om  

alla ansökningar och bestämmer vilka personer  

som ska få en plats på daglig verksamhet. 

 

Du kan ringa till handläggar-enheten  

måndag till fredag klockan 8 till 9.30. 

Telefonnummer:  

0940-141 22  

0940-142 37  

0940-142 54 



 

Adress till Jobb@: 

Jobb@ 

Tingsgatan 7 

912 33 Vilhelmina  

Telefonnummer till Jobb@: 0940-143 27. 

Telefonnummer till arbets-terapeut: 0940-143 25. 

Telefonnummer till områdeschef: 0940-143 28. 

E-post till jobb@: jobb@vilhelmina.se  

 


