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Vad är Socialpsykiatrins dagverksamhet? 

Dagverksamheten är en mötesplats och en plats för sysselsättning för 

personer med långvariga psykiska funktionsnedsättningar.  

 

De som har sin sysselsättning i verksamheten benämns som deltagare. Vi 

ser till varje deltagares styrkor och stödjer i att våga ta nya steg i det man 

vill utveckla mer. 

 

Verksamheten är inriktad till människor i vuxen ålder som behöver en 

meningsfull sysselsättning. Verksamheten är till för dem som inte arbetar 

eller studerar. För att få ha sin sysselsättning här måste det finnas ett 

beslut som fattas av biståndshandläggare. Man kan kontakta handläggare 

för att ansöka. 

 

Vi har öppet vardagar kl. 9.00-15.00. Man kan vara hela dagar eller del av 

dag. 

 

Syfte och mål 

Syftet med verksamheten är att erbjuda stimulans och meningsfull 

sysselsättning. Vårt mål är att bidra till den enskildes utveckling, att stärka 

individens möjligheter att leva ett självständigt liv samt att främja hens 

delaktighet i samhället. 

 



 

Detta gör vi på Socialpsykiatrins dagverksamhet 

På Socialpsykiatrins dagverksamhet kan man arbeta i Hjo kommuns centralförråd 

med att leverera bland annat skyddsutrustning och kontorsmaterial till olika 

verksamheter i Hjo kommun. Man kan även arbeta i Klammerns fabrik med 

diverse legoarbeten. Vi samarbetar med olika privata företag i kommunen. 

 

Då vi vet att psykisk och fysiskt mående hör ihop så satsar vi på ett 

friskvårdstänk. Detta kan exempelvis innebära att vi tillsammans går promenader 

i naturen.  

 

I verksamheten är också den sociala gemenskapen viktig där deltagaren skall 

kunna känna delaktighet både tillsammans med personal samt andra deltagare. 

 

 

 
 



 

Externa praktikplatser 

Den som är inskriven i dagverksamheten kan ha möjlighet att prova på en 

sysselsättning utanför verksamheten. För att få stöd att hitta en praktikplats på 

ett företag eller inom offentlig förvaltning, är det viktigt att deltagaren är 

motiverad och kan arbeta självständigt.  

 

Arbetsplats, arbetsuppgifter och hur många dagar eller timmar man ska vara på 

praktiken, görs upp mellan deltagare, praktikplatsen och en personal från 

dagverksamheten. Målet är att få ett arbete, för dem som är redo för det. 

Vart finns vi och hur får man tag på oss? 

Vi finns i en stor industribyggnad på Nolängsgatan 11 i Hjo. Vi har vår 

verksamhet i lokaler om ca 1400 kvadratmeter.  

 

Du kan kontakta personal eller enhetschef om du har frågor om verksamheten. 

 

Telefonnummer: 

Enhetschef 0503-354 50 

Dagverksamhet 0503-354 54 

Biståndshandläggare 0503-354 43 

 

 

 

 

 

 

 
 

 


