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Dagverksamhet för personer 65 år och äldre

Vad innebär dagverksamhet?
• Regelbundna aktiviteter i gemenskap med andra, utifrån deltagarnas behov och intressen.
• Hjälp med den personliga omvårdnaden som deltagaren behöver under dagen.
• Viss träning av arbetsterapeut eller sjukgymnast kan ingå, i grupp eller individuellt.

Resor till och från dagverksamheten ingår vid behov. Verksamheten är öppen under vardagar.  
Verksamheten planeras för att du ska delta regelbundet en hel dag vid varje tillfälle.

Vad är syftet med dagverksamheten?
• att ge stimulans, aktiviteter och social gemenskap
• att bryta isolering
• att aktivera och bidra till att bevara deltagarnas funktioner
• att ge avlastning och stöd för anhöriga
• att göra det möjligt att bo kvar i det egna hemmet

Olika inriktning
I Nacka finns socialt inriktad dagverksamhet och dagverksamhet som vänder sig till personer med 
demenssjukdom. Målsättningen är att skapa möjligheter till aktiviteter utanför det egna hemmet  
anpassade till äldres behov och intressen. Verksamheten anpassas för dig med stora behov av omvård nad 
och stöd i det dagliga livet. Vid behov kan viss träning, individuellt eller i grupp, erbjudas av arbets
terapeut eller sjukgymnast på de flesta av våra dagverksamheter.

Vem får delta i dagverksamhet?
Alla som är 65 år och äldre, och bosatta i Nacka, har möjlighet att delta i dagverksamhet. 

Vad innebär kundval inom dagverksamhet?
Du väljer själv fritt den dagverksamhet i Nacka du anser lämplig, inom den inriktning som du har 
behov av. Anordnaren av dagverksamhet ska vara godkänd av kommunen. 

Hur går det till att välja dagverksamhet?
För att få dagverksamhet tar du kontakt med en eller flera av dagverksamheterna som godkänts av 
Nacka kommun. Valet gäller dagverksamhet med den inriktning (social inriktning eller inriktning 
för personer med demenssjukdom) som du har behov av. Det finns även möjlighet att byta mellan 
dagverksamheterna. Vid behov kan biståndshandläggarna informera och förmedla kontakt till 
dagverksamheterna. 

Efter besök på dagverksamheten kommer du överens om startdatum och hur många dagar i veckan 
du önskar delta. Därefter meddelar dagverksamheten biståndshandläggaren om överenskommelsen 
varefter biståndshandläggaren fattar ett förenklat beslut om dagverksamhet. 

Inom kundvalet finns det ett ickevalsalternativ för den som inte vill eller kan välja anordnare. Icke
valsalternativet innebär att deltagaren erbjuds första tillgängliga plats på en dagverksamhet som är 
öppen fem dagar i veckan. Om det finns flera tillgängliga platser gäller erbjudandet den dagverksam
het som ligger närmast deltagarens bostadsadress.



Avgift för dagverksamhet
Kostnaden per besök i dagverksamhet motsvarar avgiften för en hemtjänsttimme och omfattas av 
samma avgiftsregler som för hemtjänst. Det innebär 150 kr för de första åtta besöken per månad  
och därefter 90 kr. Avgiften reduceras vid låg inkomst. Avgiften för dagverksamhet och hemtjänst 
samordnas och du betalar aldrig mer än maxtaxan.

Utöver avgiften betalar du för mat. För mer information – kontakta äldreenhetens avgifts
handläggare, tel. 08718 75 69.

Hur bedöms dagverksamhetens kvalitet?
Dagverksamhetens arbete bedöms och godkänns i första hand av deltagaren. Den som inte är nöjd, 
kan välja en annan dagverksamhet. Enligt Socialtjänstlagen har kommunen det yttersta ansvaret för 
verksamheten. Kommunens handläggare följer upp de tjänster som utförs av de olika dagverksam
heterna. Deltagarna får bland annat möjlighet att uttrycka sin åsikt om dagverksamheten i kund
enkäter. 

Dagverksamheter i Nacka 2017

Verksamhetens namn Inriktning Adress Telefon Öppet

Dagsländan
 

Demens Talluddsv. 12
132 48 Saltsjö-Boo 
Nacka Seniorcenter

08-718 84 82 mån–fre

Ektorpet Social Ektorpsv. 17-19 
131 45 Nacka 
Nacka Seniorcenter

08-718 79 07 mån–fre

Fyrklövern Social Talluddsv. 12 
132 48 Saltsjö-Boo 
Nacka Seniorcenter

08-718 84 82 mån–fre

Sjösala dagverksamhet Social
Demens

Neglingev. 21 
133 34 Saltsjöbaden 
Nacka Seniorcenter

08-718 84 22 mån–fre
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