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Värdegrund 
Kommunens värdegrund är en övertygelse om att alla 

människor kan och vill utvecklas, ta ansvar, göra ett gott 

arbete, lära sig och vara delaktiga.   

Vi skall möta människan respektfullt och jämlikt. I mötet 

med människor visar vi empati och engagemang.   

 

Kontakt 

Solstickan: 0580-804 03, 070-20 05 855 

LSS-handläggare: 0580-806 91, 0580-806 34 
Telefontid: Vardagar kl. 08.30-09.30 

Enhetschef: 0580-805 91, 076-80 80 591 

Sjuksköterska: 0580-804 22 

 

Adress till Solstickan 

Daglig verksamhet Solstickan 

Solgårdsvägen 6  

714 32 KOPPARBERG  

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

 

 

Välkommen till Daglig 

verksamhet Solstickan 
 

 

 



  

Du är viktig! 
Vårt mål på Solstickan är att erbjuda alla med 

funktionsnedsättningar en möjlighet att leva som andra. Alla 

har rätt att vara delaktiga i samhället. Vi erbjuder dig en 

meningsfull sysselsättning utifrån dina egna förutsättningar. 

Den dagliga verksamheten är belägen i Bångbro, 

Kopparberg. 

Aktiviteter 
Vi erbjuder bland annat: 

• Matlagning en gång i veckan (aktivitetslunch) 

• Bakning en gång i veckan. 

• Friskvård. 

• Loppisverksamhet i egen regi. 

• Lego arbeten. 

• Utflykter. 

• Sinnesrum/Upplevelserum. 

 

Individuell handlingsplan 
En individuell plan kan beskrivas som den enskildes ”karta”, 

som ska ge en god överblick över planerade och beslutande 

insatser. Den individuella handlingsplanen är ett sätt för den 

enskilde att påverka sin situation/känna sig delaktig. Planen 

ska styras av den enskildes behov, önskemål, förutsättningar 

och sätta upp ett antal mål.  

Habiliteringsersättning 
För din närvaro på Solstickan får du en mindre ersättning 

(habiliteringsersättning). Utbetalningen sker i slutet av varje 

månad. Ersättningen räknas inte som en inkomst och är 

därför inte skattepliktig. 



  

Kostnader 
Att vara på daglig verksamhet är helt kostnadsfritt, däremot 

står du för egna kostnader i samband med aktiviteter, 

aktivitetslunch och kaffe. 

Angående resa till och från daglig verksamhet har du 

möjlighet att samåka i verksamhetensbuss kostnadsfritt. 

Vem har rätt till daglig verksamhet? 
Du som är vuxen och omfattas av LSS-personkrets 1-2 kan 

ha rätt till daglig verksamhet. Du söker daglig verksamhet 

via kommunens handläggare, se kontaktinformation på 

baksidan av denna folder. 

Tystnadsplikt 
All personal inom Ljusnarsbergs kommun innefattas av 

tystnadsplikt enligt sekretesslagen. Det innebär att det är 

förbjudet för personalen att röja uppgifter om enskild 

persons förhållande. 

Klagomålshantering 
Vi hoppas att du ska trivas hos oss. Skulle det dock vara så 

att du är missnöjd med något så är det viktigt för oss att vi 

får kännedom om detta. Du kan framföra dina synpunkter 

genom att prata med personalen, kontakta enhetschefen eller 

genom att fylla i vår klagomålsblankett som du får när du 

kommer till oss.  


