
  

 

Höörs 

kommun: sektor • Box 53 • 243 21 Höör 

Besöksadress: Södergatan 28 • Höör 

Växel 0413-280 00 • Fax: 0413-207 41 

KONTAKT UPPGIFTER 

GRUPPLEDARE LOUISE JÖNSSON 0413-284 44 

VERKSTADSGATAN 1  

EXTERNA PLACERINGAR:  

KRISTINA ERMANSSON 0768-562846 

LOUISE JÖNSSON 0413-284 44 

ENHETSCHEF  

TOVE LEANDER  0413-288 47 

LSS HANDLÄGGARE  

AGNETA  A JOHANSSON 0413-288 08 

SANDRA ADELL 0413-28858  
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Om du har en funktionsnedsättning som gör det svårt att få 

ett vanligt arbete så kan du få meningsfull sysselsättning 

genom så kallad daglig verksamhet. 

Den dagliga verksamheten innebär att du får stimulans och 

möjlighet att utvecklas. Du får ingå i en gemenskap med 

andra. Arbetsuppgifterna är så långt det är möjligt anpas-

sade efter dina behov och intressen. 

 

Vi arbetar med att utveckla medborgarens arbetsförmåga, 

delaktighet och självständighet utifrån de individuella förut-

sättningarna. 

VÄLKOMNA ATT HÖRA AV ER! 



 

 

 

SERVICEGRUPPEN 

Möbelblocket: 

Här tar vi hand om kommunens överblivna möbler. Vi ser över möblerna, 

tvättar av dem, gör mindre renoveringsarbete för att sedan katalogisera 

och lägga ut dem på Höörs kommuns intranät. Andra verksamheter kan 

därefter hämta möbler som de behöver till sina verksamheter hos oss. 

Snickeri: 

Vi har ett litet snickeri där vi gör enklare saker till försäljning t ex-

insektshotell, fågelholkar och postlådor 

Maglasäte idrottsplats: 

Här håller vi fint genom att tömma papperskorgar och klippa gräset 

Backagården: 

Här  arbetar en grupp tillsammans med handledare någon dag i veck-

an.Vi utför olika vaktmästararbeten som finns på anläggningen till exem-

pel att klippa gräs, kratta, skotta snö, sopa och städa stugorna efter 

gäster. 

Skånes djurpark: 

Vi hämtar frukt i affärer som vi sedan levererar till Skånes djurpark.  

City Gross: 

Här hjälper vi till att fronta och packa upp varor 

 

UPPLEVELSEGRUPPEN 

I upplevelse gruppen så arbetar vi med våra sinnesintryck med smak, 
doft, känsel, lukt och hörsel. 
Gruppen är tillför de medborgare som behöver en lugnare miljö. 

http://hoor.se/sv/OmsorgVardStod/Funktionsnedsattning/Sysselsattning-och-arbete/HolmaMobelblocket/


LJUD OCH BILD 

Här jobbar du med radio, serier, animationer, film, ljudinspelningar 

och fotografering. Ett exempel på detta är att vi intervjuar olika per-

soner för vår radiopodd som finns på vår Facebook-sida. Vi kan 

också ta emot beställningar på foton som verksamheter i kommu-

nen behöver. 

Handledarens uppdrag innebär stöd till dig som har en sam-

hällsintegrerad dagligverksamhet. Handledaren träffar medbor-

garen och kartlägger intressen, önskemål, förmågor och behov 

av stöd. Därefter stöttar handledaren medborgaren i att hitta en 

meningsfull sysselsättning. Exempel på olika sysselsättnings-

platser kan vara kök, vaktmästeri, butik eller annat som med-

borgaren är intresserad av. Handledaren har regelbunden kon-

takt med arbetsplatsen i samråd med medborgaren och arbets-

givaren.  

EXTERNA PLACERINGAR 



FÖRETAGSGRUPPEN KONTORSGRUPPEN 

Vi gör olika arbetsuppgifter som ofta är kopplade till olika företag. 

Vi hämtar skräp på Röda Korset som vi slänger på återvinningen. 

Vi åker ut med vår buss till företag som till exempel Limex och Lilla 

Björn Bjelke tillsammans med handledare. 

Vi har också olika sorterings– och monteringsjobb från till exempel 

Limex, Relek och Swedsafe som görs inne på daglig verksamhet.  

Vi har också olika projekt inom skapande där vi arbetar med bland an-

nat betong och tyg. För de som har intresse för djur finns här hundar 

och fiskar som medborgarna kan vara med och lära sig att sköta om. 

Här tar vi emot beställningar på bland annat olika tydliggörande 

hjälpmedel. Vi tar också emot olika typer av kontorsjobb till exempel 

utskick. Vi hjälper servicegruppen med att katalogisera möbler på 

kommunens intranät. 

Vi gör en egen DV tidning och hjälper till med att sköta hab-listor 


