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Daglig verksamhet i Vimmerby 
Daglig verksamhet innebär sysselsättning till personer som har 

en intellektuell funktionsnedsättning, autism eller som har fått 

en hjärnskada i vuxen ålder.  

Vart vill vi nå?  

Vårt övergripande mål är att personer med funktionsned-

sättningar ska få det stöd som behövs för att kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.  

Vi ska erbjuda en meningsfull daglig verksamhet. Det gäller att hitta arbetsuppgifter som är 

anpassade efter var och ens intressen, behov och förutsättningar. Ett respektfullt bemötande är en 

självklarhet. 

Varje person ska ha inflytande i sin vardag och känna trygghet. Vi utgår från personens resurser 

och förmågor och anpassar stödet och omsorgen utifrån detta. Med andra ord arbetar vi utifrån ett 

salutogent synsätt.   

 

Våra värdeord visar vägen! 

Kommunens värdeord, mod, fantasi och ansvar beskriver vad som krävs 

för att lyckas. Mod att pröva nya vägar, fantasi och kreativitet till att 

förstå, nå fram och hitta meningsfulla arbetsuppgifter tillsammans med 

var och en. Självklart också ett ansvar för de krav arbetet ställer på oss.  

 

Olika intressen och behov = olika 
inriktningar 
Vimmerby kommun har idag daglig verksamhet med sex olika 

inriktningar: 

 

Servicegruppen  

Servicegruppen är till nytta för andra verksamheter i kommunen. 

Deltagarna arbetar mycket utomhus med arbetsuppgifter som att 

klippa gräs, skotta snö, trädgårdsarbete och flyttarbeten inom 

kommunen.   

 

Socialförvaltningen 
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Ekbacken 

Ekbacken har ett eget snickeri. Utöver detta har man, liksom 

servicegruppen, olika arbetsuppgifter utomhus. Ibland hjälper 

Ekbacken andra företag. Ekbacken har också praktikplatser på 

företag. Ibland behövs ett avbrott i vardagen, då åker hela 

gänget på utflykt ihop.  

 

Träffpunkten 

Träffpunkten är en daglig verksamhet för personer med 

förvärvade hjärnskador. Dagsformen påverkar vad de olika 

personerna klarar av att göra under dagen. Fasta rutiner och ett 

eget schema är ett viktigt stöd. Högläsning, jobba med dator, 

göra konstverk, sy, göra sysslor i köket, tvätta, städa eller sortera 

sopor är exempel på vad deltagarna gör. Det finns också 

möjlighet att få slappna av med massage. Träffpunkten hjälper 

också ett företag med arbetsuppgifter.  

 

Kvarnängen 

Kvarnängen passar personer med konstnärliga intressen. Det kan handla om allt från att dreja i 

lera, gjuta i betong, stöpa ljus till att sy, virka eller färga tyg.  Kvarnängen gör också gemensamma 

alster som tavlor på beställning. Att laga mat och baka tillsammans är också populärt. Vi hjälper 

också andra verksamheter med tvätt och med att stryka. Det är viktigt att röra på sig och vi är ute 

och går tillsammans och ska också börja med gympa. Några har praktikplatser utanför 

Kvarnängen och behöver stöttning med detta.  

 

Cafeterian  

Cafeterian på Stadshuset i Vimmerby drivs av daglig 

verksamhet. Det innebär arbete med allt från att 

beställa varor, duka fram och ta betalt till att diska 

och baka. Däremellan passar vi på att sy, pyssla eller 

spela spel. Cafeterian har en egen odling på 

innergården och skörden används i caféet.  

 

Lundgatan 

På Lundgatan syr en del deltagare exempelvis 

vetekuddar, förkläden och grytlappar. Andra föredrar att måla fågelholkar och andra träalster. På 

fredagar är det bakning till det egna fredagsmyset som gäller. Utevistelse som promenader och att 

sköta vår trädgård och att sjunga tillsammans är andra aktiviteter. I lokalerna finns två sinnesrum 

och ett massagerum. Vi har tillgång till bil för utflykter.   

 

Vill du veta mer? 

Hör gärna av dig till enhetschef Eva Karlsson Sorsa på telefon 0492-76 95 29 eller e-post 

eva.sorsa@vimmerby.se 

mailto:eva.sorsa@vimmerby.se

