Valfrihet
inom daglig
verksamhet

DAGLIG VERKSAMHET är till för dig som omfattas av LSS (lag om stöd och
service till vissa funktionshindrade) och är i yrkesverksam ålder, saknar
arbete och inte studerar. Enklaste sättet att ta reda på om du uppfyller kraven
för att delta i daglig verksamhet är att kontakta en handläggare på kommunens biståndsavdelning.

Din rätt att välja – kundval
Tyresö kommun har infört kundval enligt LOV (lagen om valfrihetsystem)
inom daglig verksamhet LSS. Kundval innebär att du får själv välja mellan de
utförare och verksamheter som är godkända av kommunen. Om du inte är
nöjd med den verksamhet som du har valt kan du byta utförare.
Här hittar du utförare och verksamheter du kan välja mellan. Informationen
kommer från utförarna själva.

Allomsorg Stöd & Resurs AB
Målgrupp
Vi vänder oss till dig med autism eller med olika
autismspektrumtillstånd.
Vad vi gör
Vi har verksamheter i Sundbyberg och i Älvsjö.
Du kan pröva på olika typer av aktiviteter i våra
verksamheter. I Sundbyberg kan du till exempel
arbetsträna i en second hand-butik. I Älvsjö kan du
till exempel arbeta med en tidning eller med teater.

KONTAKTA OSS
Tulegatan 8, 172 28 Sundbyberg
Tel 08-29 62 62
Solberga Hagväg 4, 125 44 Älvsjö
Tel 08-645 83 50
www.stodochresurs.se

Attendo LSS AB, Sickla daglig verksamhet
Målgrupp
Vi vänder oss till dig med utvecklingsstörning,
autism eller autismliknande tillstånd.

KONTAKTA OSS
Planiavägen 11, 131 40 Nacka
Tel 08-643 33 85
www.attendo.com

Vad vi gör
Vi ger möjligheter till meningsfull sysselsättning,
struktur i vardagen, social gemenskap och ökad delaktighet i samhällslivet. Fokus ligger på möjligheten till fortsatt personlig utveckling.
Hos oss ska det alltid finnas ytterligare ett steg att ta i sin utveckling. Vi erbjuder bland
annat fotoverkstad, arbete med måleri och lera, trädgårdsarbete och möjlighet till jobb på
externa arbetsplatser som till exempel receptionsarbete.

Attendo LSS AB – Augustendalstorgets dagliga verksamhet
Målgrupp
Verksamhetens inriktning är daglig verksamhet
enligt LSS för personkrets 1, det vill säga vuxna
personer med kognitiv funktionsnedsättning,
autism eller autismliknande tillstånd.
Vad vi gör
Vi profilerar oss mot hälsofrämjande aktiviteter,
verkstad/hantverk, musik och media samt
arbetsinriktad verksamhet på extern arbetsplats

KONTAKTA OSS
Augustendalstorget 3, 113 52 Nacka
Tel 070-757 03 14
Verksamhetschef Sanna Lepistö
Tel 076-766 70 70
sanna.lepisto@attendo.se
www.attendo.se/
augustendals-dagliga-verksamhet

Cedergruppen
Målgrupp
Vi vänder oss till dig med Aspergers syndrom och
högfungerande autism med eller utan tilläggs
diagnoser.

KONTAKTA OSS
St Göransgatan 66, 112 33 Stockholm
Tel 08-654 30 00
Andreas Mattson, tel 070-835 94 45

Vad vi gör
Mejerivägen 4, 117 43 Liljeholmen
Vårt mål är att tillsammans med dig hitta ett
Tel 08 – 654 39 50
riktigt jobb. Genom kartläggning av vad du är
Silvia Rexinger, tel 070-144 17 70
bra på och vad du trivs med i arbetslivet utforswww.cedergruppen.se
kar vi inom vilket område du skulle kunna utvecklas yrkesmässigt. Målet är hela tiden ett arbete på öppna arbetsmarknaden och att du
skaffar dig de kunskaper, de färdigheter och den arbetslivskännedom som behövs. Vi finns
på Kungsholmen och i Liljeholmen.

Främja AB
Målgrupp
Vi vänder oss till dig med högfungerande
autismspektrumstörning, lindrig utvecklingsstörning eller förvärvad hjärnskada.

KONTAKTA OSS
Erstagatan 9, Södermalm.
Elin Johansson Krantz,
Tel 070-732 60 86

Vad vi gör
www.framja.se
Vårt mål är att du ska bygga upp en stor arbetslivserfarenhet. Det kan du göra i våra lokaler
elelr på andra praktikplatser om det är något som lockar mer. På Erstagatan driver vi
en lanthandelsbutik samt vernissage. Vi har också ett nära samarbete med ReFurn där
arbetsuppgifterna bland annat består av att fota, dokumentera i datorsystemet, stå i kassa
och jobba med möbelrenovering. Vi har också ett samarbete med Rosendals trädgårdar
där du kan lära dig mer om trädgårdskunskap av vår utbildade trädgårdsmästare. Vill du
vara en del av ett team som plockar, beskär, sköter datorregister med meram så tas du
emot med öppna armar.

Frösunda Omsorg AB
Målgrupp
Frösunda AL-gruppen och Dalagatan
vänder sig till dig som drabbats av en
hjärnskada i vuxen ålder. Frösunda Slussen vänder sig till dig som har Asperger
eller andra neuropsykiatriska funktionsnedsättningar.

KONTAKTA OSS
Frösunda Al-gruppen
Brommavägen 2, 169 30 Solna
Tel 08-505 23 445
Frösunda Dalagatan
Dalagatan 6, 111 23 Stockholm
Tel 08- 505 234 42

Vad vi gör
Frösunda Slussen
Frösunda AL-gruppen erbjuder olika
Magnus Ladulåsgatan 61, 118 27 Stockholm
aktiviteter som syftar till att ta tillvara
Tel 08-505 234 40
och utveckla både motoriska och kogniwww.frosunda.se
tiva funktioner, som till exempel sinnes
stimulering. Frösunda Dalagatan erbjuder
möjlighet att kartlägga din aktivitet och
arbetsförmåga för att därefter träna dig i en arbetsroll med successivt utökad självständighet. Frösunda Slussen erbjuder arbetsträning i en kreativ och trygg miljö.

Interse
Målgrupp
Vi vänder oss till unga vuxna med autism
med normalbegåvning (Asperger) eller
autismliknande tillstånd

KONTAKTA OSS
Årstaängsvägen 1A, 117 43 Stockholm
Fredrik Persson, samordnare 		
070-699 36 59			
fredrik@interse.se			

Vad vi gör
Vår inriktning är IT och media. Hos oss
Thomas Grönqvist, chef
kan du utveckla dig inom detta område.
070-699 36 50
De som väljer vår verksamhet har ofta
Karin Brunskog, föreståndare
en hel del kunskaper kring datorer och
070-699 36 57
det vill vi ta vara på. Första tiden hos oss
karin@interse.se
handlar om att kartlägga intressen och
www.interse.se
styrkor och att utifrån detta hitta intressanta arbetsuppgifter. Just nu kan du till
exempel arbeta på vår redaktion för speltidning Spelhund. Arbetet handlar om att under många timmar testa ett spel och att sedan
skriva en egen recension av spelet utifrån vad du tyckte. Gå gärna in och titta på
www.spelhund.se
Du kan även lära dig grunderna i programmering, bygga enklare hemsidor, läsa
körkortsteori eller få stöd att organisera studier.
Vi har stora ytor att umgås på, men också möjlighet att arbeta lugnt och ostört. Vi har ett
”lanrum” med speldatorer och ett träningsrum med pingisbord, löpband, motionscykel och
styrketräningsredskap.
Innan du väljer vår verksamhet får du göra ett studiebesök så att vi kan kartlägga dina

behov och dina intressen och du får veta mer om vår verksamhet. Om vi är överens om att
vi är rätt verksamhet för dig gör vi tillsammans en planering och sätter upp mål för vad du
vill uppnå med ditt arbete hos oss.

JobbVerket
Målgrupp
Medvind vänder sig till dig med utvecklingsstörning,
autism eller autismliknande tillstånd.
Hjärnverket vänder sig till dig som har förvärvat en
hjärnskada i vuxen ålder.

KONTAKTA OSS
Industrivägen 20-22, 135 40 Tyresö
Tel 08-515 140 40
www.jobbverket.nu

Vad vi gör
Jobbverket har ett stort utbud av olika aktiviteter. Vi erbjuder även arbete bland annat på
bageri och i caféverksamhet. Vi arbetar i små grupper. Vi riktar oss även till dig som vill utvecklas och prövas mot arbetsmarknaden. Vår caféverksamhet ligger på Prästgårdsvägen,
Alby friluftsgård i Tyresö.

Medis5/Sensus
Målgrupp
Vi vänder oss till dig med lindrig intellektuell funktionsnedsättning.
Vad vi gör
Vi arbetar med teater, film, konst, musik och webbproduktion. Vi har ett brett utbud av yrkesroller
med olika svårighetsgrad.

KONTAKTA OSS
Medborgarplatsen 4,
Box 4401, 102 68, Stockholm
Tel 08-615 57 20
www.medis5.se

MISA AB
Målgrupp
Misa Bondegatan vänder sig till dig med
Aspergers syndrom eller andra neuro
psykiatriska svårigheter.
Misa Globen vänder sig till dig med
autism.
Misa Kungsgatan vänder sig till dig med
Aspergers syndrom och ADHD.
Misa Liljeholmen vänder sig till dig som
fått en hjärnskada i vuxen ålder.
Misa Katarina vänder sig till dig med
inlärningssvårigheter eller utvecklingsstörning.

KONTAKTA OSS
Bondegatan 21, 2 tr., 116 33 Stockholm
Tel 08-714 33 20			
Rökerigatan 19, 121 62 Johanneshov
Tel 08-448 01 00 (Misa Globen)
Kungsgatan 71, 112 27 Stockholm		
Tel 08-617 90 80
Liljeholmstorget 7, 117 63 Stockholm
Tel 08-669 01 60
Kapellgränd 3 nb, 116 25 Stockholm
Tel 08-739 04 70 (Misa Katarina)
www.misa.se

Vad vi gör
Vi på Misa ger stöd till dig så att du får möjlighet att delta i arbetet på en vanlig arbetsplats. Hos Misa får du en personlig arbetskonsulent som stöttar dig så att du kommer ut i
arbetslivet i din egen takt. Vi utformar stödet så det passar dina intressen, önskemål och
din situation.

Resursteamet i Stockholm AB
Målgrupp
Resursteamet Farsta Nord, Liljeholmen
Syd, Nacka Syd och Globen Väst vänder sig
till dig som har någon form av neuropsykiatrisk diagnos, inlärningssvårigheter eller
utvecklingsstörning.
Resursteamet Hagsätra aRT vänder sig
till dig med någon form av neuropsykiatrisk diagnos, inlärningssvårigheter eller
utvecklingsstörning och som vill ha en
skapandeinriktning.
Resursteamet Farsta Syd, Haninge och
Globen Öst vänder sig till dig måttlig eller
grav utvecklingsstörning.
Resursteamet Liljeholmen Öst och
Nacka Väst vänder sig till dig som fått en
hjärnskada i vuxen ålder.
Resursteamet Globen Nord vänder sig
till dig med en medfödd hjärnskada och
fysisk funktionsnedsättning.
Resursteamet Nacka Jobb vänder sig
till dig som har någon form av neuropsykiatrisk diagnos, inlärningssvårigheter eller
utvecklingsstörning och vill ha en tydlig
arbetsinriktning på verksamheten.

KONTAKTA OSS
Farsta Nord, tel 08-625 83 60 och
Farsta Syd, tel 08-625 82 74
Munkforsplan 37, 123 47 Farsta
Globen Nord, tel 08-625 82 10
Arenavägen 33, 121 77 Johanneshov
Globen Öst, tel 08-625 83 21 och
Globen Väst, tel 08-625 83 22
Arenavägen 61, 121 77 Johanneshov
Hagsätra aRT, tel 08-625 82 62
Götlundagatan 10, 124 71 Bandhagen
Haninge, tel 08-625 83 02
Rudsjöterassen 3, 136 40 Handen
Liljeholmen Öst, tel 08-625 82 12
Katrinebergsvägen 6, 117 43 Stockholm
Liljeholmen Syd, tel 08-625 82 13
Liljeholmsvägen 18, 117 61 Stockholm
Nacka Jobb, tel 08-625 82 18
Smedjegatan 6, 131 54 Nacka
Nacka Syd, tel 08-625 83 20
Cylindervägen 4, 131 52 Nacka Strand
Nacka Väst 08-625 82 30
Cylindervägen 12, 131 52 Nacka
www.resursteamet.se
www.instagram.com/resursteamet/
www.facebook.com/bortomdagensgranser/

Vad vi gör
Resursteamet erbjuder individuellt utformad daglig verksamhet. Det är dina mål
och drömmar som styr. Utifrån dina önskemål, resurser och förutsättningar planerar vi din
verksamhet tillsammans.
Vi erbjuder aktiviteter utifrån fem verksamhetsinriktningar: Jobb & Utbildning, Träning
& Hälsa, Kultur & Skapande, Djur & Natur samt Person & Relation
Exempel på aktiviteter är att vi tränar på gym och simmar, är ute på företag och gör
praktik, sjunger i kör, rider och sköter om våra hästar på Haninge Stall, promenerar,
målar och gör utflykter.

Sequitur AB
Målgrupp
Vi vänder oss till dig inom autismspektra, asperger och andra neuropsykiatriska diagnoser med
normalbegåvning eller med lindrig utvecklingsstörning.

KONTAKTA OSS
Sorterargatan 23, 16250 Vällingby
Tel 08-684 463 00
www.sequiturlss.se

Vad vi gör
I våra lokaler finns ett tryckeri. Vi arbetar också med layout och spelutveckling. Flera spel
finns på marknaden. Vi arbetar också med digital musik, foto och annan kreativ verksamhet. Vi arbetar med metodik hämtad från konstruktivismen, tydliggörande pedagogik, supported employment och anpassningar utifrån individuella behov. Vi erbjuder även praktik
eller anställningsinriktning. Vi arbetar också med motivationsarbete för personer som
saknar motivation och rytm i livet.

Stiftelsen INUTI
Målgrupp
Vi vänder oss till dig med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd.

KONTAKTA OSS
Ateljé Inuti, Lilla Essingen
Primusgatan 114, 112 67 Stockholm 		
Tel 08-656 93 03

Ateljé Inuti 2, Södermalm
Vad vi gör
Ludvigsbergsgatan 17, 118 23 Stockholm
INUTI:s verksamheter vänder sig till dig
Tel 08-657 93 18
som är intresserad av att fördjupa och
utveckla ditt konstnärskap. Hos oss får du
Ateljé Inuti 3, Västerbroplan
arbeta med olika tekniker, material och
Rålambsvägen 12, 112 35 Stockholm
metoder som är anpassat just för dig.
Tel 073-968 86 51
Inuti ingår i nationella och internatiowww.inuti.se
nella nätverk och samarbetar regelbundet
med yrkesverksamma konstnärer och
konsthantverkare, konstinstitutioner och museer. Inuti bedriver en utåtriktad verksamhet
med utställningar, projekt och workshops. Vi erbjuder även friskvård med dagliga lunchpromenader, friskvårdsdagar och ”smARTa rörelser”.

Stiftelsen Mosaik
Målgrupp
Vi vänder oss till dig med utvecklingsstörning,
autism eller autismliknande tillstånd.
Vad gör vi
Vi erbjuder professionell dans och teaterverksamhet. Vi besöker även badhus och gym en gång i

KONTAKTA OSS
Virkesvägen 7, 120 30 Stockholm		
Tel 08-684 008 03
Mosaikteatern är belägen på plan
2 i en industri och kontorsbyggnad.
www.mosaikteatern.se

veckan. Vi strävar efter att utveckla samarbete med andra konstnärliga verksamheter och
kulturarbetare. Vi arbetar aktivt med såväl nationella som internationella kontakter och
genomför minst en utlandsresa per år.

TYDA, Tyresö dagliga verksamhet
Målgrupp
Vi vänder oss till alla målgrupper inom LSS men
verksamheterna riktar sig främst till dig med
utvecklingsstörning, autism och autismliknande
tillstånd.

KONTAKTA OSS
Masten
Bollmora gårdsväg 12, Tyresö
Tel 08-578 275 63

www.tyreso.se
Vad vi gör
Vår målsättning är att erbjuda en stimulerande,
utvecklande och meningsfull vardag, som sker i gruppgemenskap och som ger delaktighet. Placering sker efter dialog och i mån av plats vid önskemål om specifik verksamhet.
Oavsett var du har din gruppverksamhet så kan du delta i gemensamma aktiviteter såsom
friskvård och fester. Aktiviteter i grupp utformas och utvecklas utifrån dina behov och intresse. TYDA har även en egen lokal, ”loppis”, för försäljning av återvunna saker och i Alby
finns en utegrupp med arbetsuppgifter för skötsel av friluftsområdet. Verksamheterna
ligger på olika platser runt om i Tyresö kommun.

Waxö Omsorg AB
Målgrupp
Vi vänder oss till dig som med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande
tillstånd.

KONTAKTA OSS
Studion/Väveriet
Gamla landsvägen 2B, 131 47 Nacka		
Tel 08-556 780 02

Vad vi gör
Pappret, Ektorps centrum
Studion/Väveriet riktar sig till dig som
Planiavägen 15, 131 40 Nacka
önskar ett kreativt arbete inom teater,
Tel 08-716 84 70
musik, dans, media, bild och form.
www.waxo.se
Man kan arbeta både individuellt och i
grupp. Pappret riktar sig till dig som är
intresserad av arbetsliknande uppgifter inom papper och textilproduktion samt tryck och
försäljning.

Tyresö kommun
Socialförvaltningen
135 81 Tyresö
Tel 08-578 291 00
Fax 08-712 87 52
socialforv@tyreso.se
www.tyreso.se

