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1. Dagverksamhet och daglig verksamhet
1.1 Syfte med dagverksamhet och daglig verksamhet
Syftet med dagverksamhet för äldre personer är att ge stimulans, aktivitet och
social samvaro så att den enskilde kan fortsätta att bo hemma. Syftet är också att
bryta ensamhet och isolering genom att erbjuda ett meningsfullt innehåll i dagen.
För anhöriga kan den enskildes vistelse på dagverksamhet innebära avlastning.
Syftet med daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättning är att ge en
meningsfull sysselsättning med stimulans, strukturerade aktiviteter eller
arbetsliknande uppgifter samt en social samvaro.
1.2 Vad säger lagen?
I Socialtjänstlagen framgår att människor ska kunna träffas och få möjlighet till
gemenskap med andra. För detta ändamål bedriver kommunen dagverksamhet och
daglig verksamhet med olika inriktning och innehåll.
I 3 kap 6 § SoL står det att kommunen bör genom hemtjänst, dagverksamheter
eller annan liknande social tjänst underlätta för den enskilde att bo hemma och att
ha kontakt med andra. I 5 kap 4 § SoL framgår att kommunen ska verka för att
äldre människor får möjlighet att leva och bo självständigt under trygga
förhållanden och ha en aktiv och meningsfull tillvaro i gemenskap med andra.
För personer med funktionsnedsättning ska kommunen enligt 5 kap 7 § SoL verka
för att människor som av fysiska, psykiska eller andra skäl möter betydande
svårigheter i sin livsföring får en meningsfull sysselsättning på ett sätt som är
anpassat efter hans eller hennes behov.
1.2.1 Frivilligt att delta i dagverksamhet och daglig verksamhet
Att delta i dagverksamhet och daglig verksamhet är frivilligt. Behöver den
enskilde i ordinärt boende stöd med att ta sig till och från dagverksamheten/daglig
verksamheten utreder myndighetsutövningen hur det kan lösas. Färdtjänst1 eller
ledsagning kan vara lämpliga insatser.
1.3 Utredning, beslut och verkställighet
Utöver vad som allmänt gäller för utredning, beslut och verkställighet av beslut
enligt socialtjänstlagen beskrivs det som är specifikt för dagverksamhet och daglig
verksamhet i dessa riktlinjer.
Dagverksamhet och daglig verksamhet är en individuellt behovsprövad insats som
utreds och beslutas av handläggare enligt 4 kap 1 § SoL. I utredningen tydliggörs
1

Färdtjänst handläggs av tekniska kontoret.
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den enskildes individuella behov och i beslutet bör framgå hur stor omfattning den
enskilde beviljas dagverksamhet och daglig verksamhet. Verksamheten som ska
utföra stödet har ett uppdrag att utgå från innan verkställigheten påbörjas.
Specifikt för utredning och beslut av daglig verksamhet enligt SoL
Daglig verksamhet för personer i arbetsför ålder enligt SoL kan endast beviljas till
personer som inte studerar eller står till arbetsmarknadens förfogande. Personen
erbjuds plats utifrån intresse, förmåga och där det finns ledig plats. Plats kan även
erbjudas i daglig verksamhet enligt LSS.
1.4 Hälso- och sjukvård
Under vistelsen i dagverksamhet och daglig verksamhet har kommunen hälso- och
sjukvårdsansvar till och med nivån sjuksköterska, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Det kan handla om delegerade insatser såsom överlämnande av läkemedel och
akuta tillfälliga insatser. Det kan även handla om hjälpmedel eller kognitivt stöd.
För mer information se vidare i direktiv och instruktioner för hälso- och sjukvård.

2. Beskrivning av dagverksamhet för äldre personer
Dagverksamhet för äldre erbjuds efter biståndsbeslut till personer i ordinärt
boende och ska underlätta för personen att bo kvar hemma.
Verksamhetsinnehåll
Dagverksamhet ger den enskilde möjligheten till social samvaro, välbefinnande
och meningsfullhet i vardagen. På dagverksamhet erbjuds stimulans och
funktionsträning. Den enskilde betalar för aktiviteter utöver det ordinarie utbudet
till självkostnadspris. Man kan äta frukost, mellanmål, lunch och fika. Kostnaden
för mat beräknas enligt kommunens taxesystem2.
Indirekt stöd till anhöriga
För närstående kan den enskildes vistelse på dagverksamhet innebära avlastning.
Drop-in på dagverksamhet är ytterligare en insats som kan ges till den enskilde
och är ett indirekt stöd till anhöriga. Personen får delta i en specifik
dagverksamhets ordinarie aktiviteter enligt överenskommelse.
Öppettider
Dagverksamhet har öppet på vardagar och det kan finnas några dagverksamheter
som även har öppet på helger. Dagverksamheter har inte stängt på sommaren.
2.1 Inriktningar på dagverksamhet
Dagverksamhet bedrivs med olika inriktning och innehåll, dessa beskrivs närmare
nedan.
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2.1.1 Dagverksamhet med demensinriktning
Dagverksamhet för personer med demenssjukdom finns med inriktning för äldre
personer och för personer under 65 år3.
Innehållet på dagverksamheten är spontana och planerade vardagliga aktiviteter
som kan ge struktur och innehåll i dagen. De flesta aktiviteterna sker i grupp och
har även en social inriktning. Verksamheten försöker ta tillvara de enskildas
intressen. Stimulansen som dagverksamheten ger ska leda till att personen
upprätthåller funktioner längre. Exempel på aktiviteter är promenader,
hushållsarbete, trädgårdsarbete, utflykt, lyssna på musik.
2.1.2 Dagverksamhet med fysisk och kognitiv inriktning
Dagverksamhet för personer med fysisk och kognitiv funktionsnedsättning finns
för äldre personer.
Denna form av dagverksamhet innehåller social samvaro, aktivering samt
möjlighet till träning. Verksamheten innehåller fysiska aktiviteter för att bibehålla
eller förbättra rörelseförmåga, styrka och kondition. Den erbjuder dessutom
aktiviteter tillsammans med andra som stimulerar kommunikativa och kognitiva
funktioner som minne, språk, tidsuppfattning med mera. Exempel på aktiviteter är
sällskapsspel, frågesport, nutidsorientering, bakning, sång, musik och wii-spel.

3. Beskrivning av daglig verksamhet enligt SoL
Vem vänder sig verksamheten till?
Daglig verksamhet enligt SoL är ett bistånd för vuxna personer i arbetsför ålder
med funktionsnedsättning oavsett om personen bor med eller utan stöd.
Verksamheten vänder sig till personer med psykisk ohälsa, långvarig psykisk
funktionsnedsättning eller annan funktionsnedsättning.
Verksamheten samordnas med daglig verksamhet enligt LSS
Daglig verksamhet enligt SoL samordnas med daglig verksamhet enligt LSS och
utförs ofta på verksamheterna enligt LSS.
Verksamhetsinnehåll
För personer med psykisk funktionsnedsättning finns specifik daglig verksamhet
enligt SoL. De bedrivs med olika inriktning och innehåll, såsom exempelvis
loppisbutik och caféverksamhet.
Daglig verksamhet bedrivs vanligtvis måndag till fredag. Om den enskilde äter
lunch på daglig verksamhet enligt SoL beräknas kostnaden enligt kommunens
taxesystem.
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Det finns även riktlinjer som handlar om vård och omsorg för personer med demenssjukdom.
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Inflytande för deltagare
Deltagarnas önskemål och intressen ska ha inflytande på innehållet i daglig
verksamhet, detta sker genom både individuella utvecklingssamtal minst en gång
per år och gemensamma möten med deltagarna minst en gång per termin.

