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Dagverksamhet och daglig verksamhet  
i Nässjö kommun 

 

”Vår verksamhet ska erbjuda den enskilde stimu-
lans, utveckling, meningsfullhet och gemenskap 

efter personens önskemål” 

För att få möjlighet att komma till vår verksamhet krävs ett be-
slut från en biståndshandläggare som grundar beslutet på lagen 
om stöd och service (LSS) och socialtjänstlagen (SoL).

Verksamheten kan vara förlagd på en dagverksamhet/daglig 
verksamhet, företag eller annan organisation i Nässjö kommun. 

Våra verksamheter





Almenäs  | Brogatan 19 

     Här arbetar vi med:  

     •  hantverk av olika slag 
     •  snickeri 
     •  stickning, virkning och sömnad 
     •  målning 
     •  utför hantverk på uppdrag/beställning.

 
 
 
Lilla butiken  | öppet kl. 9.0-15.0  | lunch kl. 1-1

Det vi tillverkar säljs i butiken!  

Våra verksamheter





Norrboda kök och café | Hantverksgatan 7 A 
 
     Här arbetar vi med att: 

     •  förbereda och laga mat till frukost, fika,  
         lunch och konferenser

     •  baka

     •  stå i kassan

     •  diska, torka bord, ställa iordning

     •  tvätta arbetskläder/textilier från våra verksamheter

     

  

Våra verksamheter
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Café Stadshuset | Rådhusgatan 28    

Café Vipan | Kyrkogatan 2  
   
     Här arbetar vi med att:

     •  tillreda smörgåsar

     •  stå i kassan

     •  diska, torka bord, ställa iordning

     Vid Café Vipan kan vi även: 

     •  förbereda enklare måltider för lunchgäster

     •  baka

     •  erbjuda konferenspaket

Våra verksamheter





Hunddagis | Hantverksgatan 7 A

     Här arbetar vi med:

     •  hundpromenader 

     •  bada, borsta, klippa klor på hundarna 

     •  leka och kela med hundarna 

     •  städ av lokalerna 

     •  hundkunskap 

Våra verksamheter





Mediacenter | Hantverksgatan 7 B

     Här arbetar vi med: 

     •  office-paketet (word, excel, publisher, powerpoint)     
     •  tidningen Våra sidor  
     •  bild- och filmredigering  
     •  evenemangskalender 
     •   matsedel inom verksamheten 

    Vi gör beställningsarbeten inom område:

     •  kopiering 
     •  fotografering  
     •  utskrift/laminering 
     •  uppvaktnings-/inbjudningskort 
         med mera...

Våra verksamheter





Transportgruppen-Utegruppen | 
 Hantverksgatan 7 B

     Här arbetar vi med att:

     •  utföra olika beställningsjobb från  
        kommunens verksamheter

     •  hämta och leverera olika saker åt  
        kommunens verksamheter 

     •  utomhusjobb beroende på årstid

Våra verksamheter
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Företagsgruppen | Hantverksgatan 2

     Här arbetar vi mot olika företag med att:

     •  demontera

     •  montera

     •  sortera 
 
     •  paketera

 

Våra verksamheter
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Industrigruppen | Svedjegatan 1

     Här arbetar vi mot Industrilås med att:

     •  sortera     

     •  montera

     •  paketera

     

Våra verksamheter
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Mosshaga | Industrigatan 44
     
     Här arbetar vi med:

     •  paketering och montering åt företag 

     •  teater, musik, rörelse

     •  måleri, vävning

     •  sinnesstimulering

Våra verksamheter
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Arbetskonsulent Katarina Håkansson, tel. 00-51  9

katarina.hakansson@nassjo.se

Arbetskonsulent Lena Härnvall, tel. 00-51 1 11

lena.harnvall@nassjo.se

Enhetschefer: Agneta Hylander | Gabriella Krohn

Önskas kontakt med biståndshandläggare för funktionshinderomsorg  
sker det via medborgarkontoret, tel. 00-51 0 00.

Kyrkogatan 4, 51 0 Nässjö | tel. 00-51 0 00 | socialforvaltningen@nassjo.se | www.nassjo.se


