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Social Dagvård 
 

- För dig som bor i eget boende 
 

 
 

 

 
 
Kostnad 

Avgift enligt Nora kommuns gällande taxa  
(ingår i kommunens maxtaxa)  ______ 
 
Kostavgift enligt Nora kommuns gällande taxa  
(ligger utanför kommunens maxtaxa)  ______ 

 
Telefonnummer  

Vid frågor tveka inte att ringa! 

 
Social Dagvård:  0587 - 811 87 
Biståndshandläggare:  0587 - 810 00 
Enhetschef HSR:  0587 - 810 51 
 
Har vi inte möjlighet att svara, prata in ett  
meddelande så ringer vi upp  
 

 
 
Adress 

Tullbackagården 
Rådstugugatan 37  
71 330 Nora  

 



   

Kriterier 
• Ha förmåga och intresse för aktiviteter i grupp  

• Ha behov av social samvaro som inte kan  
tillgodoses på annat håll 
 

Personal 

På den sociala dagvården arbetar två undersköterskor 
som är med Dig under hela dagen. 
 

Ansökan 

För att få börja på den Sociala Dagvården behöver Du 
kontakta kommunens biståndshandläggare,  
0587-810 00, så att du kan få ett beslut till 
verksamheten.  

 
Inskrivning  

Då du fått ett biståndsbeslut på Social Dagvård görs  
ett hembesök med inskrivningssamtal av personalen 
som jobbar på den Sociala Dagvården.  

Under samtalet pratar vi om Dina behov, intressen och 
Din sociala situation. 
 

Dagar 

Verksamheten är öppen tisdag-fredag. Du har 
möjlighet att gå hel- eller halvdag på den Sociala 
Dagvården. Utifrån en behovsbedömning och Dina 
önskemål beslutas om Du kommer vid ett eller flera 
tillfällen i veckan.  

 

Transport 

Du som kan, med eller utan ledsagning, tar Dig till och 
från verksamheten själv.  

Du som har beviljad färdtjänst kan åka färdtjänst till och 
från verksamheten. Du beställer själv färdtjänstresan. 
Kommunen står för kostnaden som sedan dras av från 
din faktura (kvittot sparas och lämnas in till 
verksamheten). 

 

Kost 

• Kaffe och smörgås på morgonen  

• Lunch  

• Eftermiddagskaffe  
 

Aktiviteter 

• Lättare rörelser till musik  

• En eller flera aktiviteter som passar hela gruppen 

• Social samvaro 

• Gemensamma måltider 
 

Att tänkta på 

Kan du inte komma ska detta meddelas till den  
Sociala Dagvården på telefon 0587-81187. 

Rollator finns att låna på den Sociala Dagvården.  
 


