
Daglig verksamhet LSS
Arbetet formar vår vardag och ger oss en känsla av sammanhang och mening. 
En person som kommer till oss arbetar alltid 100 procent av sin förmåga. 
Målet är att få alla delar i livet att fungera bra samtidigt – såväl arbete som fritid. 

Vi arbetar enligt metoden Karriärstöd vilket innebär att i nära samverkan med 
deltagaren och LSS-handläggare görs en individuell plan.



Vår kompass 
Vår företagskultur bygger på egenmakt och syftar på den process som ger 
människor kontroll över sin egen situation. Företagen drivs i kooperativ form 
eftersom det utvecklar människors självtillit och egenmakt. Deltagaren deltar 
från första dagen i driften av företaget. De som kommer till oss vill utvecklas 
utifrån sina förutsättningar. 

Daglig verksamhet Arbetsplats hos Vägen ut! 
• Företagande och riktiga arbetsuppgifter. 

• Behovsanpassade och varierande arbetsuppgifter. 

• Arbetsgemenskap och ett bredare nätverk. 

• En liten arbetsplats såväl som en stor. 

• Medarbetare med egen erfarenhet av att stå utanför arbetsmarknaden 
 och samhället fungerar som förebilder och ger hopp. 

• Står på en stabil värdegrund. 

Vi erbjuder
• Studiebesök med information om arbetsplatsen. 

• Matchning utifrån intresse och kunskaper. 

• Genomförandeplan med mål och överenskommelser.

• Motivatör handleder i arbetet utifrån varje deltagares behov. 

• Kontaktperson som ger stöd i samtal, planering och nätverksmöten. 

• Utveckla sina resurser med fokus på det som fungerar bra. 

• Uppföljning genom DOK-arbetsträning. 

• Karriärstöd och handledning så att deltagaren fortsätter att utvecklas 
 och kan finna alternativa karriärvägar eller nå en anställning.

Olika arbetsuppgifter och yrken
Vägen ut! kooperativen kan erbjuda arbetsuppgifter inom många branscher 
exempelvis kafé, kök, konferens, trädgård, hantverk, livsmedelsproduktion, 
snickeri och fastighetsservice, hotell, möbelrenovering och textiltryckeri.

Alla är välkomna 
Till oss kommer personer med olika former av arbetshinder så som varaktiga 
fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, psykisk ohälsa, erfarenhet av 
missbruk/kriminalitet, stressrelaterade sjukdomstillstånd och språksvårigheter.

AKTUELLT AVTAL
Daglig verksamhet IK16319-17 
Personkrets 1, nivå 4 och 5. 

Gäller för: 
Göteborgs stad 
Härryda kommun 
Kungälvs kommun 
Orust kommun 
Partille kommun 
Stenungsunds kommun
Tjörns kommun 
Öckerö kommun 

FÖRETAG FÖR 
EN HÅLLBAR VÄRLD. 

Vägen ut! kooperativen har 
12 sociala företag med en 
omsättning på 41 Mkr om året. 
Vi är drygt 100 anställda. 
De flesta av oss har gått från 
bidragstagare till företagare. 
Fler än 200 personer deltar i 
det dagliga arbetet. 
Våra företag finns på flera håll 
i landet och sprids genom 
social franchising.

Alla våra företag har dubbla 
uppdrag. Dels säljs miljövänliga 
produkter och tjänster. Dels 
skapas arbete åt människor 
som inte kommer in på 
arbetsmarknaden.

VILL DU VETA MER ELLER KOMMA PÅ STUDIEBESÖK?
Vägen ut! kooperativen. Fiskhamnsgatan 41 D, 414 58 Göteborg
Telefon: 010-707 93 00. E-post: karriarstod@vagenut.coop
www.vagenut.coop


