Norrköpings kommun
För dig. För alla. För det goda livet.
I Norrköpings kommun har alla rätt till jämlikhet, delaktighet och del av välfärden.
Vår vision handlar om det goda livet, och uppdraget är att skapa, utveckla och
leverera välfärdstjänster till medborgare och verksamheter i vårt område.
Vår framtid ser ljus ut. Vår befolkning växer, och vi har en potential som bara
begränsas av oss själva. Vi brukar säga att kraften kommer ur kreativitet och våra
9 000 medarbetare.
Genom att planera och driva en ständig utveckling av miljöer, boende,
näringslivsklimat och service till medborgarna skapar vi förutsättningar för ett nytt,
spännande Norrköping. En kreativ mötesplats för människor och möjligheter.
Läs mer om vår organisation och våra uppdrag på www.norrkoping.se

Arbetsplatsförlagd praktik

AKTEMA
Din hjälp att få sysselsättning

NORRKÖPINGS KOMMUN
Besöksadress: Rådhuset, 601 81 Norrköping
Epost: norrkoping.kommun@norrkoping.se
www.norrkoping.se

VÅRD-OCH OMSORGSKONTORET

Aktema
Aktema är en del av daglig verksamhet inom vård- och
omsorgskontoret i Norrköpings kommun. Här arbetar vi som
stöd för personer med funktionsnedsättningar som vill ha
sysselsättning i form av arbetsplatsförlagd praktik.

Hur får jag stöd av Aktema?
För att få stöd av Aktema behöver du ha fått beslut om daglig
verksamhet enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade (LSS) eller socialtjänstlagen (SoL).
Om du vill veta mer om hur du kan ansöka om att få daglig
verksamhet, kontakta kommunens LSS-handläggare genom
växeln: 011-15 00 00
Du kan också ansöka om daglig verksamhet direkt på
www.norrkoping.se. Du använder blanketten eller e-tjänsten
Ansökan om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa
funktionshindrade.

Arbetsplatsförlagd praktik
Arbetsplatsförlagd praktik innebär att du är på en arbetsplats
ute i samhället. Du får möjlighet att vara i ett socialt
sammanhang som kan få dig att känna dig värdefull och
efterfrågad. Utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
letar vi efter en lämplig plats där du har möjlighet att få
handledning och stöd.

Försäkring
Alla personer som har beslut om daglig verksamhet är
försäkrade på sin sysselsättning genom kommunen. Det är dock
viktigt att man har en hemförsäkring då kommunens försäkring
bara gäller på praktikplatsen.

Ersättning
Kommunen betalar ett så kallat stimulansbidrag till dem som
har daglig verksamhet. Stimulansbidraget är sex kronor per
arbetad timme. Man kan max få betalt för sju timmar per dag,
alltså 42 kronor per dag.

Kontakt
Om du vill ha kontakt med oss på Aktema når du oss genom
kommunens växel:
Telefon: 011-15 00 00
E-post: dagligverksamhet.aktema@norrkoping.se

Besöksadress:
Aktema
Hospitalsgatan 19
Norrköping

