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Leverantörspresentation  
 

Garnisonen 
 
Beskrivning av den dagliga verksamheten 
Garnisonen är en del av vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad. Vi 
arbetar med stöd och omsorg till äldre och till personer med funktionsnedsättningar. 
Vårt mål är att ge dig som kund eller brukare ett så självständigt och tryggt liv som 
möjligt. Det gör att vi alltid behöver vara extra lyhörda och arbeta med alla sinnen för 
att kunna möta ditt behov på bästa sätt. 

Inriktning på den dagliga verksamheten 
Vi arbetar med samarbetspartners där vi utför legoarbeten genom att vi sätter på 
etiketter på blomsterkrukor, påsar och pinnar. Vi tar hand om och demonterar 
elektronik och värmeljushållare så det återanvänds. Vi hämtar papper på företag som 
vi sedan strimlar och lämnar till återvinning. Vi samarbetar med brandstationen i 
Bårslöv där vi tvättar deras bilar. 

I trädgården odlar vi bland annat potatis, morötter, tomater och skördar frukt från 
träden. I vår köksgrupp utför vi traditionella köksaktiviteter såsom diskning, bakning 
och matlagning. Dessutom lär vi oss om planering, inköp och källsortering. 
Allmänheten är välkommen till oss med elektronik men vi kan tyvärr inte ta emot 
saker som innehåller kemikalier, exempelvis gamla tv-apparater eller möbler. 

Målgrupp som vi vänder oss till  
Vi riktar oss till dig som kan jobba nästintill självständigt, men även till dig som 
behöver stöd vid flera aktivitetsmoment av en stödassistent som ofta finns 
närvarande. Du som av fysiska, psykiska och/eller av sociala skäl behöver 
kontinuerligt stöd, får det från stödassistent. 

Personalens kompetens och specialkompetens 
På Garnisonen finns utbildade stödassistenter och stödpedagoger. Vi arbetar med 
tydliggörande pedagogik så som TEACCH, marte meo och AKK med mera. 

Vem tar emot synpunkter och klagomål?  
Du kan lämna dina synpunkter och klagomål direkt till personalen eller till 
enhetschef/verksamhetschef. Du kan också lämna synpunkter och klagomål till 
Helsingborg kontaktcenter på telefon 042-10 50 00. Vill du hellre skicka e-post kan du 
göra det till vardomsorg@helsingborg.se. 

Hur följer vi upp kvalitén på utförda insatser?  
Vi följer upp kvaliteten på vår dagliga verksamhet minst två gånger om året i form av 
genomförandeplan. 

Kontaktuppgifter 
Adress: Lilla Garnisonsgatan 39, 254 67 Helsingborg 
Telefon: 042-15 70 64, 042-16 29 13 
Öppettider: 08:00-16:00 
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