Dagligverksamhet Affär’n
Affär’n är e n butik som sälje r verksamhe te ns e gna
tillve rkade produkte r och produkte r från Bakfickan.
I butike n tränar brukare på att bemöta kunde r och ta
be talt för de produkte r som finns i butike n.
Vi arbe tar med:

 Tryck på textilier
 Papperstillve rkning
 Tillve rkning av tavlor och böcker

 Färg och form
Affär’n ligge r längs Norsgatan i hjärtat av Le ksand.

Öppettider:
Måndag

09.00-15.00

Tisdag

09.00-15.00

Onsdag

09.00-15.00

Torsdag

09.00-15:00

Fredag

09.00-15.00

Besöksadress:
Norsgatan 18

Korttidsvistelse
På korttidshemme t i
Leksand erbjuds
miljöombyte och
rekre ation.
Insatse n plane ras tillsammans med vårdnadshavare .
Vid ve rkställande av be slut
utgår plane rare n från biståndsbe slute t, dvs. barne ts be hov av stöd och
omvårdnad samt föräldrarnas be hov av avlastning.
Önske mål om när insatse n

ska utföras lämnas till
plane rare n.
Aktivite ter som kan ingå i
korttidsviste lse n:

 Ute och inne aktiviteter
 Lek
 Bad
 Utflykter
 Musik och film
 Spel

Besöksadress:
Timmervägen 10

Telefonnummer:
0247-805 21

Eden Resurscenter
Ede n är till för barn och
vuxna med olika forme r av
funktionsnedsättningar.
Måle t är att ve rksamhe te n
ska ge de n e nskilde möjlighe te r att göra upptäckte r i
sig själv och i sin omvärld.
De n e nskilde e rbjuds e n
upple ve lse utifrån be hov
och önskemål. Ge nom sinne sstimule ring höjs individe ns aktivite tsnivå och
viljan till kommunikation.
Upple velse n kan också

syfta till att öka de n e nskilde s kroppsuppfattning.
På Eden finns upplevelserum, så som:

rogivande oljor

 Massage rummet taktilmassage.

 Röda rummet - röre lse /
aktiviteter och musik

 Gröna rummet aktivitetsrum, känsel

 Vita rummet - lugnande/
rogivande upplevelser

 Blå rummet - bad med
bubbel, musik och

Besöksadress:
Bygatan 7

Telefonnummer:
070-231 27 43

Dagligverksamhet Bakfickan
På Bakfickan tillve rkas dive rse småsake r, så som majstänge r, ljusstakar och andra prydnade r utifrån våra årstide r.
De t som tillve rkas på Bakfickan säljs i Affärn, e n butik på
Norsgatan.

Arbe tsmome nte n anpassas e fter individe ns e gna förmåga
och behov.

Besöksadress:
Norsgatan 18-20

Telefonnummer:
0247-805 16

Dagligverksamhet Gärdet
Arbetstagarna deltar i monteringsarbeten, köksarbeten
och bakning. Vi har också en servicegrupp som utför olika
arbetsuppgifter ute i kommunen.
Arbetsmomenten anpassas efter individens förmåga och
behov.

Verksamheten bedrivs med ett nära samarbete med Eden
Resurscenter.

Besöksadress:
Storgärdsvägen 6

Telefonnummer:
0247-801 06

Personlig assistans
När en person får ett beslut
om personlig assistans kan
han eller hon välja Leksands
kommun som
assistanssamordnare.
Leksands kommun erbjuder
personal som jobbar utifrån
ett professionellt
förhållningssätt, med
valfrihet och omtanke.
Personalen strävar alltid
efter ett gott samarbete med

de n e nskilde , anhöriga och
god man.
I plane ringe n av utförandet
av personlig assistans har
du själv möjlighe t att vara
med och påve rka i de n mån
de t är möjligt, till e xempel
hur du vill ha din assistans
utförd och vem som ska
arbe ta hos dig.

Telefonnummer:
Enhetschef 0247-803 40
Assistent 0247-801 27

”Socialnämnden
ska erbjuda stöd
för att underlätta
för personer
som vårdar en
närstående som
är långvarigt sjuk
eller äldre eller
som stödjer en
närstående som
har funktionshinder”
Socialtjänstlagen
(2001:453)

Anhörigstöd nås
på telefon

0247-803 09

Anhörigstöd, för dig som
vårdar en närstående
Vem är
anhörigvårdare?

Syftet med
anhörigstöd?

Vad erbjuder
anhörigstöd?

 Anhörigstöd riktar sig till

 Bidra till en ökad upple-

 Personal med kunskap

dig som vårdar eller
stödjer en närstående
som inte klarar vardagen
på egen hand.

 Den du hjälper kan vara
en vän, en granne eller en
familjemedlem med
långvarig sjukdom,
funktionsnedsättning
eller som är äldre.

velse av livskvalitet och
hälsa hos dig som anhörig.

 Du som anhörig är viktig
och betydelsefull – vi ser
dig, vi finns för dig.

 Som anhörig är det lätt att
känna sig ensam, men här
ges du möjlighe t att möta
andra anhöriga som
befinner sig i liknande
situationer.

och erfarenhet.

 Anhörigträffar för social
samvaro, information,
föreläsningar och cirklar.
Anhöriggrupper,
stödsamtal, hembesök,
anhörigvårdarkort,
dagverksamhet med
avlösning, tio timmars
kostnadsfri avlösning per
månad, må-bra-dagar
och utflykter.

Korttidsvistelse
i form av läger
Det kan vara olika inriktningar på våra läger. Genom
insatsen får man lägret betalt och personal på lägervistelsen,
om så krävs. Lägret kan vara allt från några dagar till en
vecka beroende på lägrets aktivitet/upplägg.
Planeringen av din insats sker tillsammans med dig,
anhörig och personal.

Information:
Frågor kan besvaras på
telefonnummer:

0247-804 63

Korttidstillsyn (fritids) för
skolungdomar över 12 år
Fritids inom LSS är en förlängning av grundskolans fritids
för dig som är över 12 år och har en funktionsnedsättning.
På fritids erbjuds du en meningsfull fritid, i en pedagogisk
miljö i form av:

Besöksadress:
Bygatan 7

 Pussel

 Social träning

För frågor eller bokningar
ring!

 Rita

 Hjälp med läxor

Telefonnummer:

 Spel

 Träning avseende grund-

0247– 805 24

 Ute/inne aktiviteter

läggande behov och
kommunikation

Boende barn och unga
När du fått ditt be slut från biståndshandläggare ge nomförs
e n plane ring av din insats tillsammans med dig,
vårdnadshavare och enhe tsche f.

Frågor kan besvaras på

Telefonnummer:
0247– 805 24

 Olika former som finns:

 Elevhem
 Familjehem
 Bostad för unga

Gruppbostad enligt LSS
Stormors är e n bostad för
vuxna e nligt LSS. I ve rksamhe te n finns fe m läge nhe te r med e n geme nsamhe tsde l i mitte n av
huse t. Utomhus finns e n

geme nsam ute miljö med
grillplats. Varje läge nhe t
har e ge n tillhörande ute plats.

Besöksadress:
Stormorsvägen 8

Telefonnummer:
0247-805 22

Hagagatan
Gruppbostad enligt LSS
Hagagatan är e n bostad för vuxna e nligt LSS. I ve rksamhe t finns fe m läge nhe te r och e n ge me nsahe tsde l
i mitte n av huse t.
Gruppbostade n har e n ge me nsam ute plats.

Besöksadress:
Hagagatan 31

Telefonnummer:
0247-804 88

Boendestöd
Boendestöd har sin verksamhet i centrala Leksand. Syftet
är att stötta den enskilde i den egna bostaden. Insatsen
utförs tillsammans med den enskilde.

Besöksadress:

Planering av hur insatsen ska utföras sker tillsammans
med den enskilde och personal från boendestöd.

Telefonnummer:

Hagagatan 6B

0247-803 81

Dagverksamhet
socialpsykiatri
Inom de nna verksamhe t finns aktivite ter såsom vävning,
att lyssna på musik och social samvaro samt möjlighe t att
fika.
Lokale n är be läge n på Norsgatan i Leksand.

Besöksadress:
Norsgatan 8

Telefonnummer:
0247-803 21

Lycka
Gruppbostad enligt LSS

Besöksadress:

Gruppbostaden är belägen i Tibble.

Lyckavägen 37

I verksamheten finns sju lägenheter.

Telefonnummer:

Lycka gruppbostad är belägen i två byggnader som ligger
bredvid varandra. Här erbjuds individuellt anpassat
boende med fritidsaktiviteter.

0247-80514

Dagligverksamhet Utegruppen
Utegruppen är en mobilverksamhet som åker ut och sågar
och klyver ved hos privata kunder. Det ingår även skötsel
av ve rktyg och maskiner. Arbetsmomenten anpassas efter
individens egna förmågor och behov.
Utegruppen utgår från sin lokal på Norsbro.

Besöksadress:
Sågmyravägen 25

Telefonnummer:
070-582 65 40

Ledsagarservice

Avlösarservice

Utifrån beslut från biståndshandläggare
utför Leksands kommun ledsagning.
Ledsagningen innefattar stöd till och från
personliga aktiviteter. Planeringen av din
insats sker tillsammans med dig och ledsagaren.

Utifrån beslut från biståndshandläggare
utför Leksands kommun insatsen om
avlösarservice i hemmet. Avlösaruppdraget
är till för att avlasta anhöriga i
omvårdnadsarbetet i hemmet. Planeringen
av din insats sker tillsammans med dig,
anhörig och avlösare.

Kontaktpersonuppdrag

Boendestöd LSS

Utifrån beslut från biståndshandläggare
utför Leksands kommun kontaktpersonsuppdrag. Kontaktpersonen är en kompis
som ger social samvaro och kontakt med
samhället. Planeringen av din insats sker
tillsammans med dig och kontaktpersonen.

Teamet arbetar i den enskildes hem.
Insatsen planeras tillsammans med den
enskilde och/eller med god man/
förvaltare. Personalen kan stötta den
enskilde i hemmet med matlagning, inköp
eller hjälp med personlig hygien samt
social samvaro.

inom LSS

