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Leverantörspresentation  
 

Dunkerlaget 
 
Beskrivning av den dagliga verksamheten 
Vård- och omsorgsförvaltningen i Helsingborgs stad arbetar med stöd 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 
Dunkerlaget har sin verksamhet på Dunkers kulturhus. Ett mångsidigt hus med allt 
från flera utställningar av både foto, konst och historia till konserter och andra större 
events. Varje dag kommer en strid ström av besökare hit utifrån, men som deltagare i 
Dunkerlaget så är det personalen i huset som du servar.  

Vi i Dunkerlaget har bland annat hand om personalens frukostservering. 
Arbetsuppgifter som kan ingå är att brygga kaffe och bereda frallor till serveringen, ta 
hand om disk och se till så att det är rent och fint. Vi tar också emot beställningar på 
till exempel fika som personal i huset vill ha vid möten. Vi har också hand om 
utemiljön runt omkring Dunkers kulturhus. Vi håller också rent och fint i vissa 
allmänna utrymmen inne på Dunkers. På tisdagar har vi en stunds fysisk aktivitet då 
vi till exempel dansar, och på fredagar jobbar vi med skaparglädje. Det kan bland 
annat innebära pyssel, karaoke eller teater. En annan stor fördel med att jobba på 
Dunkers är att vi ibland blir bjudna på konserter, teater, utställningar och annat som 
visas här. Ring, maila eller besök oss så berättar vi mer! 

Målgrupp som vi vänder oss till  
Vi vänder oss till dig med LSS-beslut som har önskemål om att ha din dagliga 
verksamhet hos oss på Dunkerlaget. 

Personalens kompetens och specialkompetens 
Hos oss arbetar handledare, stödassistenter och stödpedagog. Vi har lång erfarenhet 
av att ge personer med funktionsvariationer stöd i arbetet. Vid behov använder vi 
tydliggörande pedagogik (AKK – Alternativ Kompletterande Kommunikation). 

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?  
För att tydliggöra dina mål tar vi tillsammans fram en genomförandeplan. I den 
skriver vi in hur vi ska göra för att du ska uppnå dina uppsatta mål, och hur vi kan 
stötta dig på bästa sätt.  

Kontaktuppgifter 
Adress: Dunkers kulturhus, Kungsgatan 11, 252 21 Helsingborg 
Telefon: 042-10 47 88 Öppettider: 08:00-16:00 
E-post: annika.ljunggren@helsingborg.se 
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