
Dagliljans 
dagverksamhet
- Demens eller social inriktning

Kontakt
Dagliljans dagverksamhet
Skrantahöjdsvägen 33
691 42 Karlskoga

Servicecenter
0586-610 00
karlskoga.se

Ansökan till demens dagverksamhet 
Dagverksamheten är behovsprövad. Ansökan till 
Dagverksamhet med demensinriktning görs via 
kommunens biståndshandläggare. Kontakta   
Servicecenter för att få hjälp att ansöka.  
 

Ansökan till social dagverksamhet 

Ifylld ansökningsblanket skickas till dagverksamheten.  
Blanketten kan erhållas genom servicecenter, vårdlag,  
arbetsterapeut eller via kommunens hemsida.



Dagverksamhet med 
demensinriktning
Dagverksamheten ska  
ge personer med demens-
symtom möjlighet att 
fortsätta bo kvar hemma. 
Tanken är också att det ska 
öka livskvalitén genom social 
gemenskap.

På dagverksamheten har vi 
varierande aktiviteter som 
är anpassade för personer 
med demens, men inte 
minst utifrån personens eget 
intresse och förmåga.

Exempel på aktiviteter:
• Högläsning ur dagstidning 

eller böcker
• Promenader och ute- 

vistelse
• Gruppgymnastik
• Lösa korsord, lyssna på 

musik, spela spel eller 
dansa

• Högtidsfirande
• Äta lunch tillsammans för 

att upprätthålla rutiner 
och hälsan

Social dagverksamhet
Social dagverksamhet ska 
ge möjlighet för personer 
med olika typer av 
funktionsnedsättning eller 
annat behov att fortsätta 
bo hemma. Tanken är också 
att det ska öka livskvalitén 
genom en social gemenskap.

Här erbjuds stimulans i form 
av sällskap och gemenskap, 
möjlighet att bevara psykiska 
och fysiska förmågor genom 
olika typer av aktiviteter. 

Exempel på aktiviteter:
• Gruppgymnastik
• Spela spel
• Promenera tillsammans
• Påta i trädgården

Två inriktningar
Verksamheten har två inriktningar och gruppindelning sker 
utifrån dessa.

En trygg och 
meningsfull dag
På Dagliljan vill vi ge alla som besöker 
oss en trygg och meningsfull dag. 
Samtidigt fungerar verksamheten som 
avlastning och stöd till anhöriga. 

Här på Dagliljan lägger vi stor vikt vid social och 
fysisk aktivering, gemenskap och att stimulera 
sinnen. Vi strävar efter att se varje individs behov 
och anpassar aktiviteterna utifrån deltagarnas 
behov, förutsättningar och önskemål. 

Verksamhetens lokaler finns i bottenplan på 
Skrantahöjdsvägen 33 och har tillgång till en 
trädgård som används både till promenader och 
umgänge. 

Dagverksamhet är avgiftsfri, men du betalar själv 
för fika, mat och resor.


