
Kulturcentrum Väst i Stenungsund blir en 
daglig verksamhet med start i augusti 2016
Följande erbjuder vi:
* En arbetsplats för personer, med lindriga/måttliga 
intellektuella eller psykiska funktionsnedsättningar, 
som vill arbeta med konst och kultur på heltid eller 
deltid.
* Hos oss får man arbeta efter ett veckoschema 
med olika estetiska aktiviteter som drama, dans, 
sång, musik, bild & form mm. Vissa aktiviteter kom-
mer att vara valbara. Publika framträdanden med 
våra olika scenkonstföreställningar ingår i arbets-
uppgifterna, ibland på kvälls- och helgtid.
* En arbetsmiljö som främjar såväl fysisk, mental 
som emotionell utveckling.
* En arbetsmiljö som fokuserar på delaktighet, 
tillgänglighet, mångfald och som arbetar aktivt mot 
diskriminering, såväl i det interna arbetet som i den 
scenkonst som vi sprider till en offentlig publik.

VÅR VÄRDEGRUND
Vi förverkligar drömmar åt människor som sällan eller 
aldrig fått höra att just deras drömmar kan bli sanna, 
och vi får dem att växa, blomma och känna sig vär-
defulla. Vi gör det genom att producera och leverera 
scenkonst av hög kvalitet och skapa meningsfull 
sysselsättning där alla bidrar utifrån sina förmågor.

Producent: Anna Svensson
      010-330 09 02, anna.k.svensson@sv.se
Konstnärlig ledare: Marie Lindblad
      0735-34 29 68, marie.lindblad@sv.se 
Hemsida: www.kulturcentrumvast.wordpress.com

Personal och lokaler
Personal
I vår verksamhet har vi kompetent personal som har 
stor erfarenhet av att arbeta med målgruppen: en 
dramapedagog och regissör, en musikhandledare, 
en bildpedagog och story-telling-ledare samt habili-
teringspersonal. En av IVO godkänd verksamhetsle-
dare ansvarar för brukarna. 

Lokaler
Vår verksamhet finns på Nönäsgymnasiet i 
Stenungsund. Här finns en dramasal med en scen 
för en allmän publik, salar för mindre grupper samt 
de faciliteter som krävs för en LSS-verksamhet.

LSS (Lagen om Stöd och Omsorg) är en rättighetslag 
som ska garantera personer med omfattande och varaktiga 
funktionshinder goda levnadsvillkor. 
Den dagliga verksamheten bör kunna innehålla såväl 
aktiviteter med habiliterande inriktning som mer produktions-
inriktade uppgifter. Insatsen ska anpassas efter individuella 
behov, förutsättningar och intressen.
Lag (1993:387) om stöd och service till vissa funktions-
hindrade:
5 § Verksamhet enligt denna lag skall främja jämlikhet i 
levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet för de 
personer som anges i 1 §. 
Målet skall vara att den enskilde får möjlighet att leva som andra.
6 § [...] Verksamheten skall vara grundad på respekt för den 
enskildes självbestämmanderätt och integritet. Den enskilde 
skall i största möjliga utsträckning ges inflytande och med-
bestämmande över insatser som ges. [...]

Kostnad för LSS-plats
Vi har i nuläget deltagare från sex 
olika kommuner och antalet kan öka 
i framtiden.
Vår avsikt är att det ska kosta lika 
mycket för kommunerna att köpa 
LSS-platser av Kulturcentrum Väst 
som arrangera en egen plats för 
brukarna, varken mer eller mindre. 
Undantag kan göras för resor. 
LSS-platser kostar olika mycket 
i olika kommuner. Därför måste 
separata avtal göras med varje 
kommun. 


